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1. Dac[ cel indrept6lit la confirmarea unui act juridic civil anulabil este pus in int6rziere sI opteze intre exercitarea

actiunii in anulare gi confirmarea actului, iar el nu formuleazd nicio opliune in termen de 6 luni de c6nd este notificat:

a) este prezumat a fi optat pentru anularea actului, confirmarea neputAndu-se prezuma din simpla sa ticere; b) se considerd

cd a confirmattacitactul; c) pierde dreptul de a mai cere anularea actului.

2. Nulitatea, ca reguld generalb: a) poate fi acoperitd prin confirmarea Idcut[ de citre paftea indreptSlitd a invoca

nulitatea relativS, prin chiar actul confirmat; b) poate fi confirmatd prin adaptarea contractului la iniliativa cocontractantului

celui aflat in eroare; c) nu se inldturd chiar dacd pAnd la invocarea ei cauza de nulitate a dispdrut.

3. Leziunea: a) constd intotdeauna in dispropor{ia de valoare dintre prestaliile la care se obligd p6(ile unui contract;

b) permite victimei sd opteze intre anularea contractului gi obligarea celeilalte p[r[i la desp[gubiri; c) poate fi invocatd pe

cale de exceptie numai in termenul de prescriplie previzut de lege.

4. Dolul: a) qi incapacitatea de exerciliu a pdrlii care este autorului dolului se exclud; b)
victimei dolului) se exclud intotdeauna; c) incident poate antrena anularea contractului.

SI eroarea gravd (in persoana

5. Opera{iunea juridica de v6nzare a unui autoturism, incheiatl in formb autenticd notariald, pe baza unui mandat al

vAnzdtorului dat prin inscris sub semndturd privatS: a) este nulS absolut; b) este anulabild; c) este valabilS.

6. Sunt acte juridice esenlialmente afectate de modalitSli: a) recunoagterea de maternitate; b) vdnzarea; c) renta viager6.

7. intreruperea prescripfiei impotriva debitorului principal: a) produce efecte exclusiv impotriva lui; b) produce efecte qi

impotriva celorlalli debitori solidari; c) produce efecte ;i impotriva fideiusorului.

8. Daci cererea de chemare in judecati introdusl in termenul de prescriplie extinctivd a fost respinsd, o noud cerere de

chemare in judecatd nu va fi respinsd ca prescrisd: a) dacd este introdusd in termenul de prescrip{ie calculat de la data

respingerii definitive a cererii iniliale; b) dac[ este introdusd in termen de 6 luni de la data respingerii definitive a cererii

iniliale, cu condilia sd fie admis6; c) doar daci termenul de prescriplie nu s-a implinit, cererea respinsd neavAnd efect

?ntreruptiv de prescrip{ie.

9. Buna-credinfd in negocieri: a) reprezinti o obligalie de mijloace care nu poate fi limitatd prin acordul pdrtilor;

b) antreneazd,in caz de nerespectare, numai rf,spunderea delictualS a celui care a incdlcat-o; c) presupune cd pdrlile au doar

libertatea desli;urdrii negocierilor, fard a gi le putea rupe.

10. Oferta de a contracta: a) c6nd se intAlnegte cu acceptarea conduce intotdeauna la formarea unui contract; tr) poate

proveni gi de la un contractant care propune ultimul element esenlial al contractului; c) lZrd termen de acceptare, adresatd

unor persoane prezente poate fi menlinutd un termen rezonabil,

11. Acceptarea: a) poate fi retrasd, dacb retragerea este comunicatd destinatarului qi dupi ajungerea acceptirii la acesta:

b) ajuns6 la ofertant dupd ce oferta a devenit caduc6, reprezintd o acceptare tardivS; c) tacit6, poate rezulta, printre altele,

din practicile statornicite intre pd(i sau din uzanfe.

12. Exceplia de neexecutare: a) este un efect specific contractelor sinalagmatice imperfecte; b) pentru a fi invocatd.

presupune ca obligaliile sinalagmatice sd fie exigibile; c) este aplicabil[ gi in cazul in care neexecutarea este de micd

insemndtate.

13. Rezolu{iunea: a) in cazul producerii efectelor sale, presupune numai desfiin{area pentru trecut a contractului qi

restituirea presta{iilor intre pdrli; b) bazatd pe pacte comisorii poate acliona cu punerea in intdrziere a debitorului dacd

indic[ expres condiliile in care pactul comisoriu opereazd; c) se poate aplica pentru o parle a contractului qi atunci c6nd

executarea sa este indivizibil6.

14, Reducerea prestatiilor: t) in cazul in care nu poate avea loc, acordd creditorului qi dreptul la daune-interese; b) poate

avea loc la contractile cu executare succesiv[ dacd neexecutarea este de micd insemndtate qi are caracter repetat:

c) se realizeaz[ intotdeauna dupi criteriul propo4ionalitSlii.

15. Imposibilitatea fortuitd de executare: a) totald qi definitivi, desfiinpaz[ contractul de plin drept, daci prive;te o
nea contractului:obliga{ie contractuali importanti; b) temporard, dd dreptul creditorului de a solicita exclusiv rezolufi

c)presupune,irrdiferentdeintindereaei,aplicareateorieiriscurilor'
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16. Plata efectuatd cu bunul altuia: a) este liberatorie pentru debitor;
bunului concomitent cu solicitarea pl61ii de daune-interese; c) ca regulS,
la creditorul de rea-credint6. Idrd a face alte dovezi.
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b) permite creditorului de bund-credin!6 restituirea
permite debitorului solicitarea restituirii bunului de

17 . In materia contractului de vdnzare, dac[ un judecdtor cump[r[, direct sau prin persoane interpuse, un drept litigios care

este de competenla instanlei judecdtoreqti in a clrei circumscriplie iqi desfrqoard activitatea: a) contractul de vAnzare este

valabil; b) contractul de vdnzare este lovit de nulitate absolut5; c) contractul de vdnzare este lovit de nulitate relativ5.

18. in materia contractului de v6nzare, sub rezerva regulilor aplicabile contractelor incheiate cu consurnatorii gi

contractelor de adeziune, clauzele indoielnice se interpreteazd,: a) in favoarea cumpdrdtorului; b) in favoarea vAnzdtorului;
c) in favoarea debitorului obligaliei (potrivit principiului in dubio pro reo), indiferent dacd acesta este vAnzdtorul sau

cumpiritorul.

19. in materia vdnzdrii cu opliune de riscump6rare: a) dacd opliunea de r[scumpdrare este stipulatd pentru un termen mai
mare de 5 ani, vdnzarea este nulS; b) v6nzitorul este {inut de locatiunile incheiate de cumpdrdtor inaintea exercitarii
opliunii, dacd au fost supuse formalitdlilor de publicitate, dar nu mai mult de un an din momentul exercitdrii; c) exercitarea
opliunii de rdscurnpdrare il obligd pe vAnzltor la restituirea c[tre cumpdrdtor, printre altele, a cheltuielilor utile, insd numai
in limita sporului de valoare.

20. in materia contractului de v6nzare: a) atunci cdnd se vinde un irnobil determinat, fErd indicarea suprafe{ei, pentru un
pre! total, cumpdrdtorul poate cere reducerea prejului pe motiv cd suprafaJa este mai rnicd decAt a crezut la mornentul
vinzdrii b) in cazul vdnzdrii cu opJiune de riscumpdrare ce a avut ca obiect o cot6 dintr-un bun, vAnzdtorul - care nu gi-a
exercitat opliunea de rdscumpdrare in cadrul partajului la care a participat - decade din dreptul de op{iune, chiar gi atunci
cdnd bunul este atribuit, in tot sau in pafte, cumplrdtorului; c) dac6 prelul este stabilit lird intenlia de a fi pl[tit, vdnzarea
este lovitl de nulitate absolut5.

21. in rnateria contractului de vAnzare: a) dac[ nu rezultd altfel din convenJia pd(ilor ori, in lipsa acesteia, din uzante.
predarea bunului vdndut trebuie sd se faci la locul unde bunul se afla in momentul incheierii contractului; b) daca nu s-a

convenit altfel, fructele bunului vAndut se cuvin cumpdritorului din ziua pred5rii bunului; c) regula este aceea cd obligaliile
p54ilor trebuie sb fie executate in urmltoarea ordine: plata prefului, predarea bunului, transmiterea proprietalii asupra
bunului.

22. in materia contractului de localiune: a) prin cesiunea contractului de localiune de citre locatar, cesionarul dob6ndeqte
doar drepturile, iar nu qi obligaliile locatarului izvorAte din contractul de loca{iune; b) in cazul in care s-a incheiat o
localiune cu duratd determinatd qi locatorul a decedat, mogtenitorii lui pot denunla contractul in termen de 60 de zile de la
data la care au luat cunogtinp de moartea locatorului gi existenla localiunii; c) locatorul este linut sd il garanteze pe locatar
de tulburarea cauzatd prin fapta unui te4 care nu pretinde vreun drept asupra bunului, dacd tulburdrile incepute inaintea
pred6rii bunului il impiedica pe locatar s[ preia bunul.

23, in materia contractului de locatiune: a) contractul inceteazd de drept la expirarea termenului convenit de pd(i sau.

dupd caz, prevdzut de lege, dar numai cu condilia unei inqtiinldri prealabile gi cu respectarea unui termen de preaviz;
b) in privinta obligatriei de restituire a bunului dat in localiune, contractul incheiat pe perioadd determinatd prin inscris sub

semndturd privatS gi inregistrat la organul fiscal competent constituie, in condiliile legii, titlu executoriu la expirarea
termenului; c) dacd un contract a fost incheiat pe o perioad6 de 2 ani gi a operat tacita relocafiune, noua loca]iune va avea in
mod obligatoriu tot o durat[ de 2 ani.

24. in materia contractului de mandat: a) in toate cazurile, mandantul are acliune directd impotriva persoanei pe care

mandatarul qi-a substituit-o; b) in toate cazurile, mandantul este obligat s[ repare prejudiciul suferit de cdtre mandatar in
executarea mandatului; c) mandantul are obligaJia sd restituie mandatarului cheltuielile rezonabile avansate de acesta din
unnd pentru executarea rnandatului, impreunl cu dob6nzile legale aferente, calculate din ziua in care rnandantul a fost pr-rs

in intArziere.

25. irr materia contractului de dona{ie: a) in caz de revocare pentru ingratitudine, dac[ restituirea in naturl a bunului donat

nu este posibil[, donatarul va fi obligat sE pldteascd valoarea acestuia, socotit[ la data incheierii contractului de donalie;
b) oferla de dona{ie nu mai poate fi acceptatd dupl decesul destinatarului ei; c) dreptul la acliunea prin care se solicitd
executarea sarcinii se prescrie in termen de un an de la data la care sarcina trebuia executatI.
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26. Infracliunea complexi: a) al cdrei obiect juridic este alcltuit din doud valori sociale identice, are intotdeauna o

pluralitate de subiecli pasivi; b) in structura cdreia se regdsesc doud acte de executare nu presupune niciodatd o conexitate

etiologici sau consecvenJionalS intre acestea; c) nu poate avea forma de vinovSlie a intenliei directe.

27 . Participalia improprie: a) se reline gi atunci cAnd X, major, participd cu acte de complicitate concornitentS la comiterea

unei infracliuni intenlionate de cdtre Y, minor in vArstd de 17 ani; b) se poate reline qi in cazul infracliunilor caracterizate de

pluralitate naturalS; c) determind intotdeauna relinerea agravantei generale a sdvdrqirii faptei de un major impreund cu un

minor.

28. Infracliunea comisivd prin omisiune: a) nu permite niciodatd relinerea cauzei de nepedepsire a impiedicdrii producerii

rezultatului; b) poate avea forma infracliunii complexe; c) se comite cu intenlie depdqitS ori de c6te ori ac{iunea anterioard

ce a creat starea de pericol care a inlesnit producerea rezultatului, este intenJionat[.

29. ConsimldmAntul persoanei vbtdmate poate fi reJinut drept cauzd justificativd in cazul: a) omorului prevdzut aft.188

Cod penal; b) distrugerii, in forma debazdprevdzutdde art.253 alin(1) Cod penal; c) traficului de persoane, prevdzut de

aft.210 Cod penal.

30. Infracliunea de ucidere a cererea victimei: a) se poate comite gi prin inacliune; b) se comite intotdeauna cu inten{ie

spontand, caracterizatd. de starea de tulburare a autorului, determinatd de suferinlele victimei; c) are ca formd de vinovSlie

atAt inten{ia cAt gi culpa.

31. X, care s-a prezentat in fafa procurorului, afirmAnd in mod nereal cd este Y, persoand cotatd in calitate de mafior in

cauza instrumentatd de procuror gi a fost audiat in aceast[ calitate, sivArgegte o infracliune de fals privind identitatea: a) gi o

infrac(iune de inducere in eroare a organelor judiciare; b) gi o infracliune de mSrturie mincinoas6; c) dacl a prezentat actul

de identitate al lui Y.

32. in cazul infrac{iunii de act sexual cu un minor nu este posibild re}inerea: a) instigSrii, b) participafiei irnproprii:

c) tentativei perfecte.

33. in sarcina lui X s-a relinut ci a insistat pe lAngd Y pentru ca acesta si intervind pe lAnga Z pentru a-l determina sd

s[vArgeasc[ o faptd prevlzutd de legea penalS. Y nu a dat curs ruglminfilor insistente lui X de interveni pe l6ngd Z. in speld:

a) X este instigator, iar Y complice la tentativa faptei pe care ar fi trebuit s[ o comitd Z; b) X;i Y sunt coinstigatori la

tentativa faptei pentru care ar fi trebui si o comitd Z; c) nu existd participa{ie penald

34. X a pdtruns prin efraclie in apaftamentul pdr{ii vdtdmate Y pentru a sustrage un tablou. DeclanqAndu-se sistemr-rl de

alannS, agenlii de pazd au intenrenit, l-au prins qi l-au predat polifiei pe X. in cauzd vot fi incidente d ispoziliile referitoare

la: a) tentativd; b) desistare; c) impiedicarea producerii rezultatului.

35. in urma rugdmin{ilor insistente ale lui Y, funcfionar public, X i-a dat 100 de lei pentru a urgenta eliberarea unei

adeverinfe ce intra in atribufiile de serviciu ale lui Y. a) Fapta lui X nu constituie infrac{iune pentru cd a fost constrAns de

cdtre cel care a luat rnita; b) Fapta lui X constituie infractiunea de dare de mitd; c) Fapta lui X nu se pedepse;te dacd

denunfd slvArqirea faptei, chiar;i atunci cAnd autodenuntul lui Y fusese anterior, dar X nu a cunoscut acest lucru.

36. Retragerea mf,rturiei mincinoase dupi arestarea inculpatului: a) este o cauzd de nepedepsire pentru autorul irrfrac{iunii

de mdrturie mincinoasS; b) face ca infracliunea de mirturie mincinoasb si r[m6nd in forma tentativei; c) nu produce efecte

asupra pedepsirii infracliunii de m[rturie mincinoasS sau asupra formei acesteia.

37. in cazul legitimei apdrdri prezumate: a) prezum{iaopereazd doar in favoarea autorului faptei comise in ap6rare, nu qi

in favoarea participanfilor; b) atacul poate consta qi in pdtrunderea, in timpul nopfii, in locuin(a altei persoane, profitAnd de

faptul cd aceasta a uitat deschisd u;a de acces in locuin{6; c) se poate dispune, fal6 de autorul faptei cornise in apdrare,

mdsura de siguranli a interndrii medicale, dac[ se constati c[ suferd de o boal5 care in face periculos pentru societate.

38. in cazul tentativei: a) lirnitele pedepsei complementare se reduc lajumState; b)
cea care ar fi caracterizat aceeaqi infracliune, dacd s-ar fi consumat; c) sunt incidente

care s-ar fi retinut dacd infracliunea s-ar fi consumat.

forma de vinov[{ie poate fi diferita de

aceleagi circumstante atTUante legale

n,:'lr \1'l. --'! li.Y" lL,'',<\ )
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39. X l-a convins pe Y s6-l ucidl pe Z, iar apoi i-a dat un cufit cu care si comiti fapta. A doua zi, Y l-a ucis pe Z cu un

topor, pe care il luase pentru a tdia lemne: a) Remiterea culitului de citre X este un act de complicitate moralS absorbit in
instigare. b) Nu existd participafie penalS 9i X nu poate fi tras la rdspundere penalS; c) Remiterea cutitului de c6tre X este un

act de complicitate morali care nu se absoarbe in instigare, avAnd in vedere c6 Y nu a folosit instrumentul dat de X.

40. Constrdngerea fizicd se aseam6n[ cu starea de necesitate prin aceea cf,: a) au aceea;i naturd a sursei care declangeazl
fapta prevdzutl de legea penalI (ac{iunea umand, fenomen natural, comportamentul unui animal etc.); b) inldturd aceeaqi

trdsdturd a irrfracliunii; c) ambele presupun proporlionalitatea intre urmarea produsl gi cea care s-ar fi produs in absenta

interven{iei autorului faptei prevlzute de legea penal[.

41. Infracfiunea de lipsire de libertate in mod ilegal: a) se refine ?n cazul inculpatei care intrd intr-o maternitate de unde ia
un nou ndscut pe care il ascunde intr-o geanti qi plrdsegte spitalul cu el; b) se re[ine forma calificat[ ori de cAte ori a fost
comisd prin folosirea de calit6li mincinoase; c) se consumd in momentul in care victima iti redobdndeEte libertatea.

42. in cazul infrac(iunii de purtare abuzivd: a) este posibild participa{ia sub forma coautoratului; b) legdtura de cauzalitate
trebuie intotdeauna doveditS; c) forma reglementatd de legiuitor este doar aceea a infrac{iunii complexe.

43. Infracliunea de ultraj: a) se poate reline in concurs ideal cu o infrac{iune de ultraj judiciar; b) se poate comite gi printr-
o faptd cu efect vadit intimidant, chiar dacd aceasta nu este prevdzutd de legea penald; c) se reline qi atunci c6nd, din eroare.
autorul exercitl violen{e asupra unui pensionar pe care l-a confundat cu funcfionarul public pe care dorea sd se rdzbune.

44. Victirna infracfiunii care, in calitate de persoanf, vdtdmatl, in procesul penal declan;at in urma sesizlriidin oficiu, face
declaralii necorespunz[toare adevdrului, prin care urmdreEte exonerarea de rdspundere penald a inculpatului, sdvdrgegte

irrfrac{iunea de: a) favorizarea ldptuitorului; b) mirturie mincinoasS; c) inducere in eroare a organelor judiciare.

45. Reprezint[ infracliunea de furt calificat: a) furtul care a produs o pagubd materiali mai mare de 200 000 lei; b) fuftul
sdv6rEit de trei persoane impreund; c) furtul comis prin folosirea cheii pe care autorul a sustras-o cu zi inainte din buc[tdria
victimei.

46. in cazul complicitSlii intelectuale (morale): a) legdtura subiectiv[ dintre autor gi complice se poate stabili gi ulterior
consumirii infracliunii progresive, dar inainte de epuizarea acesteia; b) dac6 autorul se desistd complicele nu va mai fi
sanctionat, afard de cazulin care actele indeplinite de autor p6nd in momentul desistdrii constituie o altd infracliune: c) dacd

complicele impiedica consumarea infractiunii, instigatorul va rdspunde pentru o tentativd in mdsura in care aceasta este

incriminatS.

47. Fapta de a aplica o lovitur6 cu un culit in zona gAtului ce a avut drept consecin!5 producerea unei plSgi penetrante

constituie: a) infracliunea de lovire sau alte violenfe, dac6 gravitatea a fost evaluatd la25 de zile de ingrijiri medicale:
b) tentativd la omor, chiar dacd gravitatea a fost evaluati la 25 zile de ingrijiri medicale; c) vit6mare corporali. dach

leziurrile traumatice au necesitat 25 de zile de ingrijiri rnedicale, dar prin raportul de expertiz[ rnedico-legal5 s-a constatat

cd fapta a pus in pericol via{a victimei.

48. Aplicarea pedepsei pentru tentativd la sdvdrgirea unei infracliuni este condiJionatd de existen{a: a) unei pedepse cn

inchisoarea mai mare de doi ani; b) unei norme care sd prevadd c5 tentativa se pedepsegte; c) unei pedepse cu deten{iunea

pe via{6.

49. X, dupd ce a aplicat mai multe lovituri cu culitul lui Y, v5z6nd sAngerarea abundentb a victimei a anuntat serviciul 1 I 2

gi, de;i s-a constatat c[ loviturile puneau via{a lui Y in pericol, acesta a supravie(uit. a) X nu va fi tras la rdspundere penala:

b) X va rdspunde pentru tentativa la infracliunea contra vie{ii, dar se vor re{ine circumstan-te personale care si diminueze
pericolul faptei, dat fiind cd a sunat la serviciul 112; c\ X va rdspunde pentru o infrac{iune contra integritatii corporale gi

sAnAtAtii.

50. Infrac{iunea de distrugere: a) nu poate avea ca obiect material bunuri imobile; b) poate avea ca obiect material

inscrisuri sub semniturd privat6; c) se retine in variantd agravantd intotdeauna, atunci cAnd se produce prin incendiere.
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INDICATII DE COMPLETARE A GRILET

1. Pentru marcare folosili numai culoarea negru!
2. Citili cu atenlie enunful qi variantele de r6spuns, la fiecare intrebare hind
corectd o singurd variantd de rdspuns. Umpleli cercul corespunzltor variantei
de rdspuns pe care o consideragi corect5.
Rlspunsul corect la fiecare intrebare este evaluat cu 2 puncte.
Rispunsurile greqite sau marcate incorect nu se puncteazl.
3. Umplerea unui cerc trebuie si fie completl.
Orice alt mod de marcare duce la anularea rdspunsului la subiectul respectiv.
ModalitSlile de marcare corectl:
o@o@ ooo@ o@to o@oa
Exemple de marcare incorecti:
e@o@ ooo@ aoa@ooo. ooe o ...o a@oowgoo

I @@o
2 @@3
3 @@o
4 @@o
s @@o
6 @@o
7 @@e
8 @eo
e c@o

10 @oo
11 @@o
12@oo
13 @@o
t4@@o
rs o@o
t6@eo
u @oo
r8 c@o
le @@o
20@eo

2tc@o
22@@c
23@oo
240@o
2s@oo
260@@
27 @oo
28@c@
2e@o@
30 0@o
31 @@o
32@@c
33 @@o
34c@o
35 @co
36@@o
37@oo
38 @@o
3e o@@
40c@o

4ro@o
420@o
43e@o
440@o
4s@@e
46@@o
47 @oo
48@oo
4e@@o
s0 @oo

\)
\

(k**
/


