
1.      Consimţământul:  a)  trebuie  exteriorizat  în  scris  sau  verbal;  b)  poate  rezulta  din  gesturi  sau  fapte
concludente,  din care  rezultă  neîndoielnic  intenţia  de  a  încheia  un act  juridic; c)  în cazul  actelor  juridice
consensuale, poate rezulta din simpla tăcere, dacă părţile nu au convenit expres altfel.

2.      Actele juridice încheiate de persoana fizică pusă ulterior sub interdicţie judecătorească: a) sunt anulabile
pentru incapacitate; b) sunt valabile, dacă nu se dovedeşte că la data încheierii actului juridic persoana fizică
era lipsită de discernământ;  c) sunt nule absolut pentru lipsa unui consimţământ valabil.

3.      Dolul, ca viciu de consimţământ: a) constă în omisiunea neglijentă de a face cunoscute unele împrejurări
care ar putea determina pe cealaltă parte să nu contracteze, întrucât în această materie se sancţionează cea mai
uşoară culpă; b) în raport de prevederile art. 954 C. civ., care se referă la maşinaţiuni viclene , constă numai
în fapte comisive, făcute cu scopul de a induce în eroare; c) presupune reaua-credinţă a celui de la care provine,
indiferent dacă inducerea în eroare se realizează printr-o acţiune ori printr-o inacţiune.

4.      Leziunea: a) intervine numai în cazul actelor juridice cu titlu oneros, aleatorii sau comutative; b) implică o
disproporţie  semnificativă  între  prestaţiile  părţilor,  disproporţie  care  poate  fi  determinată  de  schimbarea
condiţiilor economice după  încheierea actului juridic; c) poate fi invocată  dacă  un minor care a împlinit cel
puţin 14 ani a încheiat singur actul juridic lezionar, fără încuviinţarea ocrotitorului legal.

5.      În materia cauzei actului juridic: a) lipsa scopului imediat, determinată de lipsa discernământului părţii,
este  sancţionată  cu nulitatea  absolută  a  actului juridic; b)  scopul imediat constituie  prefigurarea  mentală  a
efectelor actului juridic, fiind abstract şi invariabil în cadrul unei anumite categorii de acte juridice; c) scopul
imediat se referă  la motivele cu caracter subiectiv, concret, care determină  o parte să  încheie un anumit act
juridic.

6.      Imposibilitatea obiectului actului juridic: a) presupune ca, la momentul încheierii actului juridic, executarea
obligaţiei să  fie  imposibilă  pentru debitor, din cauza situaţiei sale  economice; b) se  constată  dacă, ulterior
încheierii actului juridic, executarea obligaţiei a devenit imposibilă  pentru oricine; c) se raportează  numai la
momentul  încheierii  actului  juridic,  iar  imposibilitatea  survenită  de  executare  a  obligaţiei  nu  influenţează
valabilitatea actului juridic.

7.      În cazul  actului  juridic  afectat  de  un termen suspensiv  incert:  a)  existenţa  drepturilor  şi  obligaţiilor
corelative este certă, fiind amânat numai începutul exercitării lor; b) în lipsă de stipulaţie contrară, transferul
dreptului de proprietate asupra bunului individual determinat se amână  până  la data împlinirii termenului; c)
până la împlinirea termenului, creditorul nu poate cere plata, iar debitorul care îşi execută obligaţia anticipat
poate cere restituirea plăţii ca fiind nedatorată.

8.      Care dintre  următoarele  afirmaţii  este  adevărată: a) acţiunea în restituirea depunerilor la  o bancă  este
imprescriptibilă extinctiv; b) acţiunile privitoare la drepturile nepatrimoniale sunt, în principiu, imprescriptibile;
c) acţiunea în repararea unei daune morale este întotdeauna imprescriptibilă extinctiv.

9.      Repunerea  în termenul  de  prescripţie  extinctivă:  a)  trebuie  dispusă  întotdeauna  de  către  instanţa  de
judecată; b) este reglementată in terminis de către Decretul nr. 167/1958, enumerându-se în concret şi limitativ
cazurile în care poate fi aplicată; c) poate interveni, în anumite cazuri, şi fără intervenţia instanţei de judecată
(de drept).

10.  Constituie cauză de întrerupere a cursului prescripţiei extinctive: a) notificarea adresată de către creditor
prin intermediul executorilor judecătoreşti; b) forţa majoră; c)  recunoaşterea datoriei din partea debitorului,
intervenită în cursul termenului de prescripţie.

11.  Nulitatea relativă: a) poate fi invocată şi de către ocrotitorul legal al minorului; b) nu poate fi confirmată; c)
operează numai pentru viitor.

12.  Dreptul de proprietate  publică:  a) este  sacru şi  inviolabil, potrivit Constituţiei; b) aparţine persoanelor
juridice; c) reprezintă excepţia în materia regimului proprietăţii în dreptul românesc.

13.  Caracterul  absolut  al  dreptului  de  proprietate  presupune  că  acesta:  a)  este  un drept  fundamental  al
cetăţenilor; b) conferă titularului toate atributele asupra bunului; c) poate fi exercitat fără nicio limită.

14.  Acţiunea  în revendicare  imobiliară:  a)  are  ca  efect  reintrarea  dreptului  de  proprietate  în patrimoniului
reclamantului; b)  este  respinsă  dacă  numai  pârâtul  are  titlu  de  proprietate; c)  nu  poate  fi  paralizată  prin
invocarea uzucapiunii de către pârât.

15.  Acţiunea în revendicare mobiliară: a) este respinsă dacă pârâtul îndeplineşte condiţiile art. 1909 alin. 1 C.
civ.;  b)  are  un sediu  general  în Codul  civil;  c)  admiterea  ei  depinde  de  buna  sau  de  reaua-credinţă  a
reclamantului.



16.  Coproprietarii:  a)  nu deţin efectiv o cotă  materială  din bunul comun, proporţională  cu cota  ideală  din
dreptul de proprietate comună; b) pot înstrăina numai împreună cotele ideale din dreptul de proprietate asupra
bunului comun; c) nu pot încheia convenţii referitoare la exercitarea drepturilor asupra bunului comun.

17.  Coproprietatea pe cote părţi stabilă şi forţată se caracterizează prin: a) se regăseşte exclusiv în domeniul
clădirilor cu mai multe apartamente; b) coproprietarii pot exercita acte de folosinţă asupra bunurilor, chiar în
integralitatea lor, cu anumite limite; c) este reglementată de Codul civil.

18.  Excepţia  de  neexecutare:  a)  se  invocă  numai  în faţa  instanţei  de  judecată; b) urmăreşte  rezoluţiunea
contractului; c) este admisă dacă există o neexecutare a obligaţiei din partea celuilalt contractant.

19.  Rezoluţiunea unui contract: a) nu depinde de existenta culpei debitorului; b) are ca efect repunerea părţilor
în situaţia anterioară încheierii contractului; c) poate fi obţinută de creditorul obligaţiei neexecutate, conţinută
într-un contract unilateral.

20.  Actio de in rem verso: a) este admisă dacă sporirea şi, respectiv, diminuarea patrimoniilor au o cauză unică;
b) este admisă dacă între sporirea şi diminuarea patrimoniilor există o legătură de cauzalitate; c) este o acţiune
în răspundere civilă delictuală.

21.  Clauza penală: a) este supusă principiului forţei obligatorii a contractului; b) este acea clauză în temeiul
căreia  operează  rezilierea  convenţională  a  contractelor  sinalagmatice; c)  poate  fi  cumulată  întotdeauna  cu
executarea în natură.

22.  Constituie o excepţie de la principiul indivizibilităţii plăţii: a) situaţia în care debitorul doreşte să execute
obligaţia numai parţial; b) situaţia în care debitorul are mijloace să execute obligaţia numai parţial; c) situaţia în
care creditorul acceptă o executare parţială.

23.  Imputaţia plăţii: a) presupune mai multe plăţi pentru executarea aceleiaşi obligaţii; b) este decisă în primul
rând de către debitor, dar cu respectarea anumitor principii; c) este decisă în primul rând de către creditor.

24.  În cazul contractului de vânzare-cumpărare: a) condiţia  suspensivă, prin ea însăşi, nu amână  transferul
proprietăţii până la realizarea evenimentului; b) termenul suspensiv afectează transferul proprietăţii numai dacă
părţile  au  prevăzut  expres  amânarea  acestui  efect  al  contractului; c)  transferul  proprietăţii  unui  bun viitor
individual determinat (cert) operează din momentul realizării acordului de voinţă al părţilor.

25.  În privinţa preţului contractului de vânzare-cumpărare: a) prin preţ sincer se înţelege acel preţ care nu este
derizoriu (infim); b) dacă terţul desemnat de ambele părţi pentru stabilirea preţului contractului nu poate sau nu
vrea  să  determine  preţul, vânzarea  este  nulă; c) în cazul preţului derizoriu, contractul este  nul ca  vânzare-
cumpărare, dar poate subzista ca donaţie deghizată.

26.  În cazul obligaţiei vânzătorului de garanţie contra viciilor lucrului vândut: a) constatând existenţa viciilor
ascunse, cumpărătorul poate cere anularea contractului de vânzare-cumpărare; b) dacă vânzătorul nu a cunoscut
viciul lucrului vândut, el poate fi obligat numai la restituirea preţului şi a cheltuielilor vânzării; c) dacă lucrul
vândut a pierit din cauza viciilor, vânzătorul este obligat, în toate cazurile, şi la plata daunelor-interese.

27.  În cazul contractului de donaţie: a) în cazul donaţiilor între soţi soţul donator poate revoca donaţia numai
până  la încetarea din viaţă  a soţului donatar; b) recunoaşterea unei datorii care nu există  în realitate este o
donaţie deghizată; c) donaţia bunului individual determinat ce aparţine altuia este lovită de nulitate relativă dacă
şi donatorul şi donatarul sunt de bună-credinţă.

28.  În cazul contractului de donaţie: a) dacă  donatorul cere revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii,
instanţa poate acorda termen de graţie; b) în cazul donaţiei cu sarcină stipulată în favoarea unui terţ, în ipoteza
neexecutării sarcinii donatorul nu poate cere revocarea donaţiei; c) clauza prin care se stipulează reîntoarcerea
convenţională în patrimoniul donatorului a bunului donat în cazul în care donatarul şi descendenţii săi ar muri
înainte de donator este nulă.

29.  În cazul contractului de locaţiune: a) dacă imobilul închiriat a pierit în totalitate, locatorul are obligaţia să-l
reconstruiască; b) chiria poate să constea într-o sumă de bani sau o altă prestaţie; c) regulile privind efectele şi
opozabilitatea contractului de locaţiune faţă de cumpărător nu sunt aplicabile în cazul în care bunul închiriat
formează obiectul unui contract de schimb.

30.  În cazul tacitei relocaţiuni: a) operează un nou contract de locaţiune, pe durată nedeterminată; b) concediul
trebuie să  fie anunţat înainte de expirarea termenului prevăzut în contract, dar cu respectarea termenului de
preaviz; c) dacă s-a anunţat concediul, locatarul poate opune tacita relocaţiune dacă a continuat să folosească
lucrul închiriat.

31.  În cazul încetării contractului de mandat: a) contractele încheiate cu terţii de bună-credinţă după încetarea



mandatului  sunt  valabile  şi  opozabile  mandantului,  chiar  dacă  mandatarul  a  cunoscut  cauza  de  încetare  a
mandatului;  b)  dacă  renunţarea  mandatarului  este  de  natură  să-l  păgubească  pe  mandant,  mandatarul  va
răspunde în toate cazurile faţă de mandant; c) atât în cazul mandatului cu titlu oneros, cât şi în cazul mandatului
cu titlu gratuit mandatarul poate cere ca mandantul să fie obligat la plata unei indemnizaţii dacă revocarea este
intempestivă sau abuzivă.

32.  În materia dreptului de moştenire: a) fraţii şi surorile defunctului pot veni la moştenire atât în nume propriu,
cât şi prin reprezentare; b) soţul supravieţuitor al defunctului este moştenitor rezervatar şi în privinţa bunurilor
mobile şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice; c) dacă este nedemn faţă de cel reprezentat, reprezentantul
poate veni la moştenire prin reprezentare succesorală.

33.  În privinţa moştenitorilor legali ai defunctului: a) copiii defunctului pot veni la moştenire prin reprezentare
succesorală; b) colateralii privilegiaţi sunt obligaţi la raportul donaţiilor; c) ascendenţii ordinari sunt moştenitori
sezinari.

34.  În ceea ce priveşte nedemnitatea succesorală: a) poate fi invocată numai după  deschiderea moştenirii şi
numai dacă  vocaţia  succesorală  legală  a  nedemnului  este  concretă  (utilă); b)  nedemnul nu-şi  poate  invoca
propria nedemnitate; c) se aplică atât în domeniul moştenirii legale, cât şi în domeniul moştenirii testamentare.

35.  Ascendenţii privilegiaţi: a) nu sunt moştenitori rezervatari; b) nu sunt obligaţi la raportul donaţiilor decât
dacă vin în concurs cu soţul supravieţuitor; c) sunt moştenitori sezinari.

36.  Hotărârea cu privire la cererea de strămutare: a) se judecă în camera de consiliu; b) se motivează numai la
cererea expresă a părţilor; c) se pronunţă fără citarea părţilor.

37.  Sunt nulităţi absolute: a) cele prevăzute expres de lege; b) cele care nu sunt condiţionate de vătămare; c)
cele care sancţionează încălcarea normelor de competenţă materială.

38.  Judecata se suspendă de drept: a) când reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite la primirea cererii
de chemare în judecată; b) în caz de recuzare; c) în cazul în care s-a formulat o cerere de strămutare a cauzei
pentru motiv de siguranţă publică.

39.  Renunţarea reclamantului la judecată se poate face: a) numai prin înscris în formă autentică; b) numai cu
consimţământul pârâtului ori de câte ori acestuia i s-a comunicat cererea de chemare în judecată; c) în apel sau
în recurs, dacă există învoirea pârâtului.

40.  Este de competenţa exclusivă  a instanţei ultimului domiciliu al defunctului : a) cererea reală  imobiliară
introdusă  de  un terţ  împotriva  moştenitorilor; b)  cererea  pentru  predarea  unui  legat; c)  cererea  prin care
moştenitorii solicită  să  se constate prescripţia dreptului de a cere şi obţine executarea silită  a unui debit al
defunctului faţă de un terţ creditor.

41.  Cererea pârâtului de a se constata perimarea cererii de chemare în judecată : a) se poate ridica în orice fază
a pricinii; b) nu influenţeză soarta cererii reconvenţionale, care se va judeca în continuare; c) se va admite chiar
dacă, după  ultima zi a termenului de perimare dar înainte de înregistrarea cererii de constatare a perimării,
reclamantul a efectuat un act întrerupător de perimare.

42.  Revizuirea pentru contrarietate de hotărâri se poate cere : a) numai dacă ambele hotărâri sunt definitive şi
irevocabile; b) în cazul hotărârilor pronunţate  de  instanţe de  recurs, în termen de o lună  de  la  pronunţarea
ultimei hotărâri; c) la instanţa mai mare în grad faţă de instanța care a pronunţat cea din urmă hotărâre.

43.  Menţiunea multiplului exemplar: a) nu este necesară în situaţia în care convenţia este constatată printr-o
hotărâre judecătorească; b) este necesară şi în cazul înscrisurilor ce constată convenţii unilaterale; c) afectează
valabilitatea convenţiei.

44.  Este incompatibil judecătorul care: a) a pronunţat hotărârea atacată cu recurs; b) este sesizat cu o cerere de
revizuire împotriva hotărârii pe care a pronunţat-o; c) a fost avocatul uneia dintre părţi.

45.  Tribunalul judecă în primă instanţă: a) cererea prin care se solicită suma de 100.000 de lei, cu titlul de
reparare a prejudiciului cauzat prin eroare judiciară săvârşită într-un proces penal; b) toate cererile şi procesele
în materie comercială al căror obiect este evaluabil în bani; c) cererea de partaj judiciar, în cazul în care masa
partajabilă are o valoare mai mare de 500.000 de lei.

46.  Cererea  de  chemare  în judecată  a  altei  persoane:  a)  trebuie  formulată  de  pârât  până  la  închiderea
dezbaterilor în faţa primei instanţe; b) este admisibilă numai în acţiunile reale; c) presupune că terţul chemat în
judecată se bucură de independenţă procesuală.

47.  Termenul  de  apel:  a)  se  întrerupe  prin moartea  părţii  interesate  să  facă  apel,  până  la  data  expirării



termenului prevăzut pentru acceptarea succesiunii; b) se suspendă în caz de incapacitate a manadatarului, până
la înlocuirea acestuia; c) curge de la pronunţarea hotărârii, pentru procuror, atunci când acesta nu a participat la
judecarea pricinii.

48.  Prescripţia dreptului de a cere executarea silită  se întrerupe: a) pe data depunerii cererii de executare,
însoţite  de  titlul  executoriu; b)  când  executarea  se  face  împotriva  unei  persoane  lipsite  de  capacitate  de
exerciţiu, cât  timp nu are  reprezentant  legal; c)  cât  timp debitorul  îşi  sustrage  veniturile  şi  bunurile  de  la
urmărire.

49.  Ordonanţa preşedinţială: a) se poate pronunţa numai dacă există judecată asupra fondului; b) judecata se
poate face fără citare atât la prima instanţă, cât şi la instanţa de recurs; c) este vremelnică şi executorie.

50.  Contestaţia  în anulare specială  poate fi exercitată  pe motiv ca nu au fost examinate toate motivele de
modificare sau de casare când instanţa: a) a admis recursul în parte; b) a respins recursul fară a examina un
motiv de ordine publică pe care recurentul nu l-a indicat în cererea de recurs dar care putea fi invocat şi din
oficiu; c) a admis recursul integral şi a modificat în totalitate hotărârea atacată.

51.  Intenţia  indirectă  există  când infractorul: a) nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l
prevadă; b) prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui; c) prevede
rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce.

52.  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.

53.  În cazul în care consumarea infracţiunii nu a  fost posibilă  datorită  împrejurării  că  în timpul când s-au
săvârşit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află, se realizează: a) o
tentativă imperfectă; b) o tentativă proprie; c) o tentativă relativ improprie.

54.  Promisiunea de tăinuire a lucrurilor provenite din săvârşirea faptei prevăzute de legea penală pentru a fi
calificată complicitate trebuie să fie făcută: a) după săvârşirea faptei de către autor; b) anterior săvârşirii faptei
de către autor; c) după săvârşirea faptei de către autor, dar să fie intenţionată.

55.  Instigator la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală este persoana care: a) cu intenţie înlesneşte,
ajută în orice mod pe autor să comită o faptă prevăzută de legea penală; b) cu intenţie promite să favorizeze pe
autorul faptei; c) cu intenţie determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală.

56.  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; c) pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi amenda dacă se apreciază că este necesară.

57.  Pedepsele  complementare  se  aplică  pe  lângă  pedeapsa  rezultantă  a  închisorii  în cazul  concursului  de
infracţiuni: a) numai dacă au fost aplicate pe lângă pedeapsa cea mai grea; b) numai dacă au fost aplicate pe
lângă pedepsele stabilite; c) chiar dacă nu au fost aplicate pe lângă pedepsele stabilite.

58.  Primul termen al recidivei mari postcondamnatorii poate consta într-o condamnare definitivă: a) la pedeapsa
închisorii mai mare de 6 luni pronunţată  pentru o infracţiune săvârşită  în timpul minorităţii; b) la  pedeapsa
închisorii mai mare de 6 luni pronunţată pentru o infracţiune praeterintenţionată; c) la pedeapsa cu amenda.

59.  Pedepsele  complementare  aplicate  pe  lângă  pedepsele  stabilite  în cazul  recidivei  după  condamnare  se
aplică pe lângă pedeapsa rezultantă: a) toate dacă sunt de natură diferită; b) toate dacă sunt de aceeaşi natură şi
acelaşi conţinut; c) numai dacă au fost aplicate pe lângă pedeapsa cea mai grea.

60.  Infracţiunea continuată se săvârşeşte: a) printr-o singură acţiune ce durează în timp; b) prin mai multe acte
de executare; c) printr-o singură acţiune ce realizează conţinutul mai multor infracţiuni.

61.  Pedeapsa în cazul infracţiunii complexe se aplică: a) între limitele speciale prevăzute de lege pentru acea
infracţiune care se sporeşte spre maximul special ce poate fi depăşit cu cel mult 3 ani; b) între limitele speciale
prevăzute de lege pentru acea infracţiune; c) obligatoriu la maximul special prevăzut pentru acea infracţiune.

62.  Excesul justificat se întemeiază pe: a) tulburarea sau temerea celui care face apărarea; b) tulburarea în care
se află atacatorul; c) temerea atât a agresorului, cât şi a celui care respinge atacul.

63.  În cazul în care există circumstanţe atenuante: a) pedeapsa principală se poate reduce sub minimul special;
b) pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi este înlăturată; c) pedeapsa complementară a interzicerii
unor drepturi poate fi înlăturată.

64.  Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei intervine în mod obligatoriu: a) dacă în termenul



de încercare se săvârşeşte o infracţiune din culpă pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă la pedeapsa
amenzii; b) dacă în termenul de încercare se săvârşeşte o infracţiune intenţionată pentru care s-a pronunţat o
condamnare  definitivă,  indiferent  de  natura  pedepsei; c)  dacă  şi  numai  dacă,  în termenul  de  încercare  se
săvârşeşte o infracţiune intenţionată pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă la pedeapsa închisorii.

65.  Faţă de minorul care răspunde penal se poate: a) aplica numai o pedeapsă; b) aplica o pedeapsă numai
dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea minorului; c) aplica o
măsură educativă pe lângă o pedeapsă.

66.  Sunt supuse confiscării speciale: a) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală care
servesc  la  despăgubirea  victimei; b)  bunurile  care  au  fost  date  pentru  a  determina  săvârşirea  unei  fapte
prevăzute de legea penală; c) bunurile care au fost folosite în orice mod la săvârşirea unei infracţiuni dacă
aparţinând altei persoane, aceasta nu a cunoscut scopul folosirii lor.

67.  Prescripţia  executării pedepsei: a) înlătură  executarea pedepsei interzicerii unor drepturi; b) nu înlătură
executarea pedepsei interzicerii unor drepturi; c) înlătură executarea măsurii de siguranţă a interzicerii de a se
afla în anumite localităţi.

68.  Reabilitarea de drept în cazul persoanei fizice: 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.

69.  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.

70.  Pentru a obliga victima să-i cedeze, inculpatul o loveşte de mai multe ori, cu putere în zona capului, cu o
lopată, după care întreţine cu victima un raport sexual. Loviturile primite i-au produs victimei multiple fracturi
craniene în urma cărora aceasta a decedat, la câteva săptămâni după agresiune. Fapta inculpatului reprezintă: a)
infracţiunea de omor (art. 174 C.pen.), în concurs cu infracţiunea de viol (art. 197 C.pen.); b) infracţiunea de
omor calificat, comis pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea unei alte infracţiuni (art. 175 lit. h C.pen.) în
concurs cu infracţiunea de viol (art. 197 C.pen.); c)infracţiunea de viol urmat de moartea victimei (art. 197 alin.
3 C.pen.).

71.  Fapta de a pune o picătură  de otravă  în cana cu ceai a victimei, la rugăminţile insistente ale acesteia,
provocându-i astfel moartea: a) reprezintă  infracţiunea de ucidere din culpă; b) nu reprezintă  infracţiune; c)
reprezintă infracţiunea de omor.

72.  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.

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

74.  Infracţiunea de lovire sau alte violenţe (art.  180 C.pen.): a) se pedepseşte în forma tentativei; b)    este
susceptibilă  de a fi realizată  în forma continuată; c) se consumă  în momentul în care se creează  o stare de
pericol pentru sănătatea sau integritatea fizică a persoanei.

75.  Infracţiunea de Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte  (art. 183 C.pen.) se deosebeşte de omor (art.
174 C.pen.) prin: a) obiect material; b) urmare imediată; c) latura subiectivă.

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.  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.

78.  Elementul  material  la  infracţiunea  de  gestiune  frauduloasă  (art.214 C.pen.) constă:  a)  exclusiv  dintr-o
acţiune de însuşire, folosire sau traficare a bunurilor administrate; b) în orice act de administrare sau conservare
voit defectuos care este producător de pagube; c) în orice act din care rezultă dobândirea unui folos material de
către făptuitor.

79.  Dacă  la comiterea furtului autorul a fost ajutat nemijlocit de alte persoane, care însă  nu au ştiut că  se
comite o infracţiune, încadrarea juridică pentru autorul faptei va fi: a) furt simplu ; b) furt calificat (săvârşit



de două sau mai multe persoane împreună); c) furt calificat şi instigare la furt (în forma participaţiei improprii).

80.  Elementul material al infracţiunii de tâlhărie este: a) un bun mobil; b) acelaşi ca la infracţiunea de furt, la
care se adaugă folosirea violenţei fizice sau psihice; c) degradarea unui bun mobil prin folosirea violenţei fizice
sau psihice.

81.  În cazul infracţiunii de abuz de încredere, făptuitorul poate deţine bunul în baza: a) unui contract translativ
de proprietate; b) unui act al unei autorităţi; c) în baza unui contract de împrumut de consumaţie (mutuum).

82.  Elementul material al infracţiunii de tăinuire (art. 221 C.pen.) poate consta în: a) transformarea unui bun
cunoscând ca acesta provine din săvârşirea unei fapte penale; b) sustragerea unui bun cunoscând că  acesta
provine din săvârşirea unei fapte penale; c) pretinderea unui bun cunoscând că acesta provine din săvârşirea
unei fapte penale.

83.  Infracţiunea de luare de mită  (art.  254 C.pen.) se consumă: a) în momentul realizării oricăreia dintre
modalităţile elementului material; b) doar în momentul în care făptuitorul intră în posesia folosului necuvenit; c)
în momentul producerii pagubei.

84.  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.

85.  Urmarea imediată la infracţiunea de mărturie 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.

86.  Constituie  abatere judiciară  săvârşită  în cursul procesului penal: a)  lipsa nejustificată  a  expertului sau
interpretului; b) neîndeplinirea de către organul de cercetare penală  a dispoziţiilor scrise ale procurorului în
termenul  stabilit  de  acesta;  c)  nerespectarea  de  către  procuror  a  măsurilor  luate  de  către  preşedintele
completului de judecată.

87.  Prima instanţă  este  datoare să  verifice  regularitatea  actului de sesizare: a) din oficiu, pe  tot parcursul
soluţionării cauzei; b) la prima înfăţişare, la solicitarea părţilor dacă se invocă un caz de nulitate absolută; c) la
prima înfăţişare, din oficiu.

88.  În cazul constatării unei infracţiuni de audienţă, instanţa de judecată poate dispune: a) arestarea preventivă
a învinuitului; b) arestarea preventivă numai după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva celui care a
săvârşit infracţiunea; c) nu poate dispune arestarea preventivă a învinuitului, deoarece aceasta se face numai la
propunerea procurorului.

89.  Apelul poate fi declarat, pentru partea civilă şi de către: a) reprezentantul legal; b) soţul acesteia; c) copilul
major.

90.  Contestaţia la executare poate fi introdusă: a) când un înscris  care a servit ca temei al hotărârii a fost
declarat fals; b) când două sau mai multe hotărâri definitive nu se pot concilia; c) când s-a pus în executare o
hotărâre care nu era definitivă.

91.  Ascultarea coinculpaţilor în faţa instanţei de judecată  se face separat: a) întotdeauna; b) când interesul
aflării adevărului o cere; c) numai la cererea părţilor.

92.  În cazul infracţiunilor soluţionate potrivit procedurii prevăzute pentru infracţiunea flagrantă, competenţa de
judecată este: a) specială, prevăzută în mod expres de lege; b) cea obişnuită; c) specială, prevăzută de lege,
care se completează cu regulile de drept comun.

93.  Este  sancţionată  cu nulitatea absolută  încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la: a) lipsa apărătorului
părţii civile în cursul urmăririi penale; b) competenţa teritorială; c) competenţa după materie sau după calitatea
persoanei.

94.  Asupra renunţării la apel privind latura civilă a cauzei se poate reveni: a) înlăuntrul termenului de declarare
a apelului; b) până la începutul dezbaterilor la instanţa de apel; c) nu se poate reveni.

95.  Şedinţele  de  judecată  în  care  sunt  soluţionate  cauzele  cu  infractori  minori:  a)  sunt  publice,  dar  se
desfăşoară separat de celelalte şedinţe; b) sunt secrete; c) nu sunt publice şi se desfăşoară separat de celelalte
şedinţe.

96.  În condiţiile  legii, pot fi  ridicate  până  la  pronunţarea  de  către  instanţe  a  hotărârii  definitive: a)  numai
excepţiile de necompetenţă materială; b) excepţiile de necompetenţă materială  şi cele de necompetenţă după
calitatea persoanei; c) excepţiile de necompetenţă teritorială.



97.  Persoana  cu capacitate  de  exerciţiu  restrânsă  poate  introduce  plângerea:  a)  cu  încuviinţarea  persoanei
prevăzute de legea civilă; b) personal, fără alte condiţionări; c) plângerea se introduce de către reprezentantul
legal al acesteia.

98.  Procurorul  pune  în mişcare  acţiunea  penală  prin:  a)  ordonanţă,  rezoluţie,  rechizitoriu; b)  numai  prin
ordonanţă; c) ordonanţă, rechizitoriu.

99.  Reţinerea poate fi dispusă de către: a) organul de cercetare penală, procuror sau instanţa de judecată; b)
organul de cercetare penală sau procuror; c) numai de către organul de cercetare penală.

100.    Măsurile asigurătorii în procesul penal constau în: a) luarea unor măsuri de protecţie faţă de persoana
aflată în îngrijirea învinuitului sau inculpatului arestat preventiv; b) luarea unor măsuri restrictive de libertate
împotriva învinuitului sau inculpatului; c) indisponibilizarea unor bunuri aparţinând învinuitului, inculpatului sau
părţii responsabile civilmente.


