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l. Efectul special al suspenderii prescriptiei extinctive: a) se produce la cererea persoanei interesate; b) in cazul
prescriptiilor de 6 Iuni, prorogi ?mplinirea termenului de prescriplie dupd expirarea unui ternen de 6 luni de la incetarea
suspenderii; c) nu se aplici atunci cAnd a remas mai mult de o luni pini la implinirea termenului de prescriplie, dac6
acesta este de 6 luni.

2. Exceplia de compensafie legali este: a) prescriptibil[ sau imprescriptibiln, dupe cum este prescriptibild sau
imprescriptibili acliunea corespunzdtoare ei; b) imprescriptibild, dacl creanfa invocati nu era prescrisd la data la care
compensafia putea fi opuse; c) prescriptibil[.

3. Existi reguli speciale referitoare la inceputul prescripliei privind: a) actiunea subrogatorie; b) actiunea in constatare;
c) ac[iunea revocatorie.

4. XX ii lasl lui XY prin testament o casi. Ulterior XX constituie o ipoteci asupra casei, dupi care decedeazd fir6 a
achita imprumutul garantat prin ipotecd. XY: a) dobAndegte casa liberi de sarcini pentru ca testamentul a fost incheiat
anterior ipotecii; b) dob6ndeEte casa qi va suporta ipoteca numai dac6 formalitifile de publicitate imobiliara privitoare Ia
aceasta au fost realizate inaintea decesului lui XX; c) dobindegte oasa Ei va suporta ipoteca chiar daci formalit[file de
publicitate imobiliarl privitoare la aceasta nu au fost realizate inaintea decesului lui XX.

5. Potrivit dispoziliilor exprese ale Codului civil 2009, desfiinlarea contractului inilial atrage dup6 sine, in condiliile
legii: a) anularea contractului subsecvent; b) constatarea nulitafii absolute a contractului subsecvent; c) desfiinfarea
contractului subsecvent.

6. Pe lAngd legdtura strAnsi dintre obligalie gi dreptul transmis ulterior, obligatiile scriptae in rem cu izyor contractual
presupun in mod necesar qi suficient, penhu a putea fi opuse succesorului cu titlu particular: a) ca dreptul lor corelativ sd
fie unul de creanfi qi sd fi fost supus formalitallor de publicitate cerute de cdtre lege; b) ca dreptul loi corelativ sd fie un
drept real gi sI fi fost realizate formalitdlile de publicitate prescrise de cdtre lege; c) ca dreptul lor corelativ sd fie unul de
creanta, sd fie prevlzut de lege ca opozabil succesorilor cu titlu particular qi s[ fi fost supus formalitdJilor de publicitate
cerute de cltre lege.

7' Fo(a majorf, survenitd incheierii contractului gi care impiedicd in mod absolut producerea efectelor acestuia:
a) atrage nulitatea contractului; b) permite aplicarea regulilor impreviziunii; c) atrage desfiintarea contractului.

8. Beneficiarul: a) poate accepta oricdnd stipula{ia, pentru ce acest drept nu presupune un drept material la ac[iune;
b) nu poate accepta stipulagia dupi decesul promitentului; c) poate accepta stipula[ia qi dupE decesul stipulantului-

9. Uzanfele: a) sunt o specie de cutum6; b) se vor aplica (in materiile nereglementate) intotdeauna, chiar dac6 pirlile au
convenit in contra lor; c) se apiici cu prioritate in raport cu analogia legii.

10. A incheie cu B o promisiune de v6nzare, cu privire la un teren, contractul autentic urmand a fi incheiat la data de
01.03.2014. Pini la data stabilite, printr-o modificare a legii, incheierea contractului in formd autentica impune
respectarea unor drepturi de preemtiune, care nu existau la data incheierii promisiunii. in aceste condilii: a) efectele
promisiunii sunt guvemate de legea in vigoare la data la care contractul de v6nzare trebuia incheiat, iar dreptul de
preempfiune nu trebuie respectat, pentru cd altfel s-ar incElca principiul neretroactivitetii legii; b) dreptul de preempJiune
trebuie respectat numai dacd legea noui conline dispozilii tranzitorii in acest sens; c) dreptul de preempliune trebuie
respectat gi in absenLa unor norme tranzitorii in acest sens.

11. Confirmarea actului anulabil: a) produce intotdeauna efecte erga omnes de la data incheierii actului; b) de vdnzare a
unui apartament, incheiat de un minor de l7 ani in calitate de venzitor, se poate realiza valabil de cdtre persoana care este
ocrotitorul sau legal la data realizdrii actului confirmativ; c) presupune in mod necesar cunoafterea cauzei de nulitate, iar,
in caz de violenld, incetarea violenfei.

12. Dac:a legea nou6, intrati in vigoare la data de 01.04.2015, restrange capacitatea de folosin{i a unei persoane juridice:
a) ea nu se va putea aplica niciodati persoanelor juridice deja infiinlate; b) se va aplica pentru viitor si persoanelor
juridice deja infiinfate, dar numai dacd legea are prevederi tranzitorii in acest sens; c) se va aplica pentru viitor Qi

persoanelor juridice deja infiin[ate, chiar daci legea nu are prevederi tranzitorii in acest sens.

13. Termenul: a) extinctiv implinit atrage dupd sine decdderea din drept a creditorului; b) extinctiv are efect rezolutoriu;

,t4 r

c) poate fi determ inabil.
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14. Cauza contractului: a) trebuie s[ existe, sub sanc[iunea nulitetii absolute; b) este scopul urmdrit sau acceptat de c6tre
ambele pa(i; c) este scopul urmirit de fiecare dintre parti, chiar daci cealaltd parte nu il cunoaste ti nici nu ar fi putut
$i/sau trebuit si il cunoascS..

15. Dolul: a) permite plata de daune interese de citre autorul sdu, dacd este cazul, chiar dacd cel ocrotit a confirmat
actul; b) poate privi doar situafii de fapt, iar nu gi normejuridice; c) poate fi produs qi prin neglijen[d sau imprudenli.

16, Norma interpretative: a) produce efecte de la data edictlrii normei interpretate; b) produce efecte numai pentru
viitor, judecitorul neput6nd adopta niciodatl interpretarea impusd de aceastd normi pentru situaliile j uridice anterioare ei;
c) produce efecte numai pentru viitor, dar judecdtorul poate aplica interpretarea aretate de aceasti norma ;i pentru
situaliile juridice anterioare ei.

17. Forma cerutd ad validitalem: a) poate fi convenitd de pa(i; b) se sanctioneazi cu inopozabilitatea actului fati de
te4i; c) poate privi ;i incheierea unor acte sub semndturl privati.

18. Reprezintd o excep(ie de la principiul fonei obligatorii a contractului: a) moratoriul legal; b) prorogarea
conventionale a termenului stabilit prin contractul de inchiriere; c) rezilierea unilateralA a contractului.

19. Prescrip(ia extinctive a dreptului la acfiunea in anulabilitate incepe s5 curgd: a) intotdeauna cel mai tirziu la
implinirea unui termen de l8 luni de la data incheierii actului; b) de la data incheierii contractului, in cazul leziunii); c)
intotdeauna de la data cunoa$terii cauzei de anulabilitate, dar cel mai t6rziu la implinirea unui termen de l8 luni de la
data incheierii actului.

20. Un termen de 6 luni inceput la data de 01.01.2017 se implinegte (ficdnd abstrac;ie de regula prorogirii in cazul in
care termenul se implinegte intr-o zi nelucrdtoare): a) in ultima zi a lunii iunie; b) in prima zi a lunii iulie; c) in prima zi a
lunii iunie.

21. Termenul general de prescriptie nu se aplice: a) actiunii in anularea vAnzErii pentnr error in substantia; b) acfiunii in
anularea vinzirii pentru error in negolro; c) ac;iunii in reducerea prestafiilor in caz de leziune.

22. Repunerea in termenul de prescriplie: a) proroge termenul de prescrip[ie pentru cel mult 30 de zile; b) presupune ca
creditorul sE fi fost impiedicat de fo(a majord se face acte de intrerupere; c) nu opereazi de plin drept.

23. Regulile aplicabile efectului nulitatii - restitulio in integrum-in raporturile cu te4ii, sunt reglementate in Codul civil:
a) la materia dispoziliilor privitoare la efectele contractului; b) Ia materia consacrata nulitl{ii; c) la materia dispozitiilor
generale consacrate restituirii prestafiilor.

24. in ceea ce prive$te modificarea termenelor legale de prescriplie: a) pa(ile pot modifica termenul prin acord expres
sau tacit, dar neindoielnic; b) orice convenlie in acest sens este lovitd de nulitate; c) in cazul termenelor legale de
prescripfie de cel pufin l0 ani, prin convenlia pa4ilor noua duratA a acestora poate fi stabilitd pAnd la 20 de ani.

25. Termenul general de prescripfie: a) este aplicabil doar ac]iunilor patrimoniale prescriptibile extinctiv; b) este

aplicabil gi actiunilor personal nepatrimoniale prescriptibile extinctiv; c) este aplicabil si acelora dintre acliunile reale
pentru care legea nu a stabilit un termen special.

26. Actele juridice din care se nasc obligatii in sarcina comunitalii incheiate de unul din soti dupe data introducerii
cererii de divo4: a) sunt anulabile iD toate cazurile; b) sunt nule absolut daci au fost facute in frauda celuilalt sot; c) sunt

supuse regimului juridic prevezut de Codul civil numai daci cererea de divo( a fost introdusi dupd data de I octombrie
201t .

27. Dacd, in timpul regimului comunitilii legale, solii dobdndesc un imobil cu sume de bani oblinute urrnare a

exploatdrii unui drept de proprietate intelectuald apa4inand unuia dintre acestia: a) bunul este comun, ca efect al

mecanismului subrogaliei reale cu titlu universal; b) bunul este comun, in temeiul prezumtiei de comunitate; c) natura
juridicl a bunului este mixtii.

28. Logodna: a) poate fi dovediE cu orice mijloc de prob6 exclusiv in cadrul teoriei potrivit clreia logodna este un fapt
juridic; b) presupune aceleaqi conditii de fond ca gi cisitoria, cu excep{ia autotizfuii instanlei de tutela; c) este supusi

l.r-i

dispozitiilor Codului civil daci a fost incheiatd la data de 10.10.201 l.
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29. ln cazul continuerii actiunii de divo( in condiliile art. 380 C.civ.: a) are calitate procesuale activd $i sotul
supraviefuitor, in calitate de moqtenitor al sotului decedat; b) dacd acliunea este admisd, cesatoria se socotegte desfecute la
data decesului; c) acliunea nu poate fi admisd in ipoteza in care cererea de divo( a fost introdusi de soful defunct, cu
motivarea cA starea sa de sinitate l:cea imposibili continuarea cdsetoriei.

30. Art. l2 din Convenlia Europeand a Drepturilor Omului: a) instituie obligalia statelor membre se reglementeze
dreptul la divo(; b) recunoaste dreptul la cesdtoria heterosexuald gi monogaml; c) a fost interpretat ivolutiv in
jurisprudenJa Cu(ii Europene a Drepturilor Omului in sensul recunoa$terii dreptului la clsitoria intre persoanele de
acelaqi sex.

31. Identificafi varianta eronatl: a) dacl L $i M, cdsetorili sub imperiul comunitetii legale, ambii de profesie medic,
achizilioneazA un suport de curs de nanotehnologie aplicatt in domeniul gtiinfelor medicale, in rraloare de 5000 euro,
ace$tia sunt coproprietari asupra suportului de curs; b) lichidarea regimului matrimonial nu poate fi dispusi de c6tre
ofiterul de stare civili prin certificatul de divo(, chiar in caz de acord al so{ilor; c) este bun propriu in cadrul comunitafii
legale constructia edificatd de soli cu mijloace bunuri comune pe terenul bun propriu ai unuia dintre ei, in temeiul
accesiunii imobiliare artifi ciale.

32. Dac:a A;i B sunt cesetori(i sub imperiul comunitatii legale, func{ioneazd mecanismul cogestiunii in cazul: a) v6nzirii
autoturismului bun comun, avAnd in vedere ci transferul dreptului de proprietate trebuie inscris in Registrul national de
evidenti a vehiculelor inmatriculate; b) cesiunii unei ipoteci mobiliare, care garanteaze. o creante localizatd, in activul
comunitar; c) promisiunii de vinzare avind ca obiect un imobil proprietate develmaEa a sotilor.

33. A 9i B, cesetorili sub regimul comunitefii legale din 01.05.2012, decid sA renoveze imobilul case de vacanle din
Snagov, bun comun. La data de 20.02.2013, A contracteazA un credit de 20.000 euro de la Banca T, in contractul de credit
fiind prev[zuti destinaJia sumei imprumutate. Identificati afirmafia corecta: a) pentru recuperarea rateior scadente gi
neachitate, Banca T poate declanSa urmirirea siliti asupra veniturilor din muncl dobdndite de B; b) pentru recuperarea
ratelor scadente 9i neachitate, Banca T ar putea urmdri silit, in anumite condifii, autoturismu] Audi dobandit de B prin
donalie la 20.02.2014, de la mama sa; c) incheierea contractului de credit este supusi regimului cogestiunii.

34. Cdnd regimul comunitdtii legale de bunuri inceteazd prin decesul unuia dintre sofi: a) obligatiile soqului decedat se
divid intre moqtenitori propo(ional cu cotele ce le revin din mogtenire; b) creditorii personali ai solului decedat vor putea
si solicite, pe calea ac[iunii oblice, in numele solului debitor, lichidarea comunit6lii de bunuri; c) prezumfia de comunitate
se aplici qi bunurilor dobAndite dupd decesul solului, p6ni la lichidarea comunitifii legale.

35. intre mama solului Sr $i te{ul X se incheie un contract de vAnzare avdnd ca obiect un teren agricol, p6(ile convenind
ca X (cumpir6torul) sd pl[teascd suma de 50.000 lei fiului celeilalte pe4i contractante. Cu aceasti sum6, la data de
22.04.2017 sotul S; cumpdrd un autoturism, in actul de achiziJie figurdnd ambii soqi. Dacd regimul matrimonial aplicabil
este comunitatea legali: a) un creditor personal al solului S1 poate institui la data de 09-03.2017 o poprire asupra sumei de
50.000 lei, incasate de acest sof in contul lui bancar; b) autoturismul este bun propriu al solului Sr; c) solia 52 poate
incheia singurd cu te{ul T un contract de comodat avdnd ca obiect autoturismul respectiv, daci termenul convenit este de
maxim I an.

36. Soful care a plitit o datorie comund cu bunuri proprii: a) se subrog6 in drepturile creditorului pentru ce a suportat
peste coia-parte ce i-ar reveni din comunitate; b) are un drept de retentie asupra bunurilor comune in leg6tur6 cu care s-a
ndscut datoria comuni; c) are un drept de regres impotriva celuilalt sof, deoarece nu putea fi tinut sA faci o asemenea
platn.

37, in sistemul comunit[fii legale: a) prezumtia de comunitate este un veritabil mijloc de probn; b) pentru a se aplica
prezumlia de comunitate, este necesar ca ambii soJi sd fi contribuit la achizilionarea bunului, chiar $i in propo4ii diferite;
c) un autoturism achizifionat cu bunuri comune este bun propriu al sofului A - bun de uz personal, dacd solia B nu define
gi nici nu doregte ca in viitor si degin6 permis de conducere.

38. Identificafi afirmalia corectE: a) numele solilor cade sub incidenp vielii de familiei qi a viefii private, reglementate
de art. 8 din CoEDO; b) intre momentul depunerii declaraliei de cdsdtorie gi cel al incheierii casatoriei, solii nu pot reveni
asupra numelui ales; c) instanla nu poate dispune evacuarea solului titular exclusiv al unui contract de inchiriere din
imobilul ce face obiectul contractului decat in cazul in care acesta este autorul unei agresiuni fizice asupra celuilalt sof.

39. Prin hotf,r{rea de divo( rdmasi definitivd s-a dispus ca sofia X si reia numele de familie avut anterior incheierii
c[sitoriei qi ca soful 

^Y, 
vinovat exclusiv de desfacerea cisitoriei, si ii pldteascl acesteia prestatie compensatorie, sub

forma rentei viagere. ln acest caz, este admisibild acfiunea ulterioard prin care: a) X soliciti redobdndirea numelui avut in
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timpul cdsitoriei, avAnd in vedere interesul superior al copilului rezultat din cAsetoria dintre X qi Y; b) y soliciti
mic$orarea prestaliei compensatorii, in considerarea faptuluici gi-a pierdut locul de muncd ulterior rimAnerii definitive a
hotirdrii de divo(; c) dupl decesul lui Y, X solicitd mostenitorilor acestuia plata sumei de bani stabilite de instanfd prin
hotdrArea de divorg cu titlu de rente viagerl.

40' Desfacerea cdsetoriei pentru motive temeinice, din culpa exclusivi a sofului pArdt: a) atrage pierderea capaciti(ii
depline de exerciliu a solului pirdt, dacl acesta nu a implinit vArsta de l8 ani; b) poate conduce la acordarea exeiciliului
autoritatii parinte$ti numai reclamantului, daci pirAtul se face vinovat de acte de violenli sivflrqite asupra copilului qi a
celuilalt sot; c) impiedici sotul vinovat de deteriorarea rapofturilor de familie se obtine incuviin{area pasntiii numelui
purtat in timpul cisdtoriei.

41. in sistemul Codului civil rom6n, Iogodna: a) se incheie intre dou[ persoane ce au ca scop convie{uirea; b) este
consensuala; c) inceteazA prin moartea unuia dintre logodnici, caz in care obligafia de restituire a darurilor subzistE doar
in privinfa darurilor cu valoare mare raportat la nivelul de trai al donatorului.

42. in privinla impedimentelor la cesetorie: a) rudenia nu constituie impediment in cazul raporturilor dintre rudele fireEti
de gradul al Il-lea ale adoptatului din cadrul familiei biologice;i rudele de gradul I ale adoptatorului; b) debilitatea
mintalA nu constituie impediment daci acea cisatorie s-a incheiat in momente de luciditate deplind; c) starea de alienafie
mintald reprezinti un impediment prohibitiv gi absolut.

43. Y, in vArsti de 5 ani, este adoptat de X, aceasta din urmi clsatorindu-se cu Z ulterior finalizErii procedurii de
adopfie. La 2 ani de la incheierea cdsitoriei, Z este pus sub interdictie judecdtoreascd. in acest caz, cererea de divo(
depusi de ambii so(i la ofiierul de stare civili: a) va fi respinsi, avind in vedere neindeplinirea condiliei privind
inexistenta copiilor minori; b) va fi respinsi, avind in vedere cd Z era pus sub interdiclie la data depunerii cererii de
divo(; c) va fi admisd, daci la expirarea termenului de reflecfie soJii stiruie sa divo4eze, iar Z face dovada c6 are
capacitatea de discemamant neafectata.

44. Este anulabili cesatoria incheiatd: a) sub imperiul dolului, dar numai daci acesta prive$te identitatea fizica a
viitorului so1; b) ca urmare a steruinfei pirinJilor unuia dintre soli; c) de persoana Iipsitd vremelnic de discemlmdnt, lipsd
canzz.tl de starea de hipnozi.

45' Identificafi varianta eronate: a) gestiunea exclusivd nu se aplicE actelor de conservare a bunurilor comune; b) actul
incheiat fEri consimlamantul expres al celuilalt sot, atunci cdnd el este necesar potrivit legii, este valabil, dar soful al cirui
consim(im6nt a lipsit are un drept de creanti fi poate cere daune-interese; c) un sot nu poate dispune prin legat de
bunurile comune, chiar cu acordul celuilalt sot.

46. Sunt bunuri proprii in cadrul comunitdlii legale: a) dreptul la salariu, ca drept de creanla; b) dividendele incasate de
soful care este asociat/acJionar exclusiv, indiferent de natura bunului aportat; c) cdqtigul la loto.

47 ' Panajul in timpul regimului comunitelii: a) dacA se realizeazA pe cale amiabild, este supus formei autentice notariale,
ad validitatem; b) este o modalitate de incetare a regimului matrimonial; c) este conditionat de dovada unor motive
temeinice, care rimin la aprecierea suveranA a instantei.

48. Potrivit Codului civil, in cadrul comunitdlii legale: a) bunurile dobindite in timpul separaliei in fapt a solilor sunt
bunuri proprii ale sofului dobinditor; b) reprezintd datorie comuni onorariul cuvenit unei firme de construcfii, care, in
baza unui contract incheiat doar cu unul dintre soii, a reparat acoperiqul unui imobil aflat in proprietatea devilmagi a
solilor; c) un sof poate garanta in mod valabil plata datoriilor proprii cu bunurile apa(inind comunitafii, firi acordul
celuilalt soJ.

49. in cazul unui contract de construire a unui imobil cu credit, dacd preful a fost achitat integral anterior incheierii
cAsitoriei de citre unul dintre so[i, dar predarea bunului are loc ulterior acestui moment: a) imobilul este bun comun,
intrucit a fost dobdndit in timpul regimului comunitilii legale; b) imobilul este bun propriu al sofului care a achitat prelul,
in temeiul subrogaliei reale cu titlu universal; c) imobilut este bun propriu al sofului care a achitat preful, intrucdt a fost
dobindit anterior regimului comuniti;ii legale.

50. in cazul cererii de divo( intemeiate pe o sepamre in fapt de cel pulin 2 ani, instanfa poate pronunfa divortpl:
a) numai daci pArdtul este cel care a pirisit locuinfa familiei; b) in principiu, din culpa exclusivl a so(ului reclamant; c);i
in ipoteza in care separarea in fapt nu a fost continud, dar perioadele cumulate de separare deptr5esc 2 ani.
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INDICATII DE COMPLETARE A GRILEI

L Pentru marcare folosifi numai culoarea negrul
2. Citili cu atenlie enunful fi variantele de rlspuns, la fiecare intrebare fiind
corecte o singure variante de rtupuns. Umpleli cercul corespunzdtor variantei
de raspuns pe care o considerali corect?i. Verificali cu atentie imprimarca corccta a foii de rrspuns -
R,ispuhsul corect la fiecare intrebare este evaluat cu 2 puncte.
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