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1. Debitorul unei obligaţii născute dintr-un contract bilateral, obligaţie care devine imposibil de 
executat: a) ca regulă generală, nu mai poate pretinde executarea obligaţiei ce revenea celeilalte 
părţi contractante; b) suportă riscul contractului în toate cazurile; c) este ţinut să plătească 
despăgubiri către cocontractant. 

2. Sublocaţiunea este permisă dacă: a) există clauză expresă în contractul de locaţiune; b) nu 
contravine clauzelor contractului principal; c) este încheiată în formă autentică. 

3. În jurisprudenţă, s-a admis că este esenţială existenţa vinovăţiei persoanei pentru a cărei faptă 
prejudiciabilă se răspunde pe teren delictual pentru angajarea răspunderii: a) comitenţilor, în 
temeiul art. 1000 alin. 3 C. civ.; b) institutorilor, în temeiul art. 1000 alin. 4 C. civ.; c) părinţilor, 
în temeiul art. 1000 alin. 2 C. civ. 

4. Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie să fie: a) determinată sau cel puţin determinabilă; b) 
reală; c) explicită. 

5. În materia răspunderii civile delictuale, lipsa discernământului: a) exclude vinovăţia numai în 
cazul răspunderii pentru fapta proprie; b) se prezumă, până la proba contrară, în cazul minorilor 
în vârstă de până la 14 ani; c) este sinonimă cu absenţa factorului volitiv. 

6. Violenţa constituie viciu de consimţământ dacă: a) ameninţarea nu este justă; b) provine numai 
de la persoana cu care s-a contractat; c) este indiferentă. 

7. Mandatarul: a) trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină; b) nu poate renunţa unilateral la 
mandat; c) este îndreptăţit să solicite obligarea mandantului la plata cheltuielilor făcute pentru 
executarea mandatului numai dacă a fost încheiat actul juridic pentru care s-a dat mandatul. 

8. Contractul de locaţiune încetează: a) dacă se desfiinţează titlul locatorului, fără nici o excepţie; b) 
în toate cazurile în care lucrul este înstrăinat de locator; c) dacă bunul piere în totalitate. 

9. Nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad validitatem: a) nu afectează valabilitatea 
actului juridic, ci doar posibilitatea dovedirii acestuia; b) atrage nulitatea relativă; c) atrage 
nulitatea absolută. 

10. În caz de pluralitate de mandatari, aceştia sunt ţinuţi să răspundă pentru actele încheiate: a) 
nelimitat şi indivizibil; b) solidar, chiar dacă nu s-a stipulat expres; c) fiecare pentru actele 
încheiate, adică divizibil. 

11. Eroarea asupra persoanei cu care s-a contractat: a) atrage nulitatea absolută a actului juridic; 
b) este, în toate cazurile, viciu de consimţământ; c) poate atrage anularea actului juridic, în 
condiţiile legii. 

12. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, reglementată de art. 1001 C. civ., nu 
poate fi angajată împotriva: a) celui care deţine paza juridică a unui animal sălbatic; b) 



detentorului precar al animalului; c) proprietarului aimalului, dacă prejudiciul a fost cauzat de 
animal după ce proprietarul a fost deposedat de el în mod nelegitim. 

13. Reprezentarea succesorală: a) operează la infinit, pentru orice fel de descendenţi, indiferent de 
gradul de rudenie; b) profită reprezentantului, chiar dacă este nedemn faţă de reprezentat; c) se 
aplică şi atunci cînd reprezentantul nu are vocaţie succesorală generală proprie la moştenirea 
lăsată de defunct. 

14. Nulitatea relativă: a) desfiinţează actul în parte; b) desfiinţează actul numai în raporturile 
dintre părţile contractante; c) poate fi tacită. 

15. În materia contractului de vânzare-cumpărare: a) obligaţia de predare a lucrului vândut este, în 
lipsă de stipulaţie contrară şi dacă lucrul nu poate fi localizat, portabilă; b) transmiterea proprietăţii 
nu este de esenţa, ci numai de natura contractului; c) cheltuielile vânzării sunt suportate, în lipsă de 
stipulaţie contrară, de ambele părţi, în mod egal. 

16. Dacă se revendică un bun mobil pierdut: a) pârâtul, pentru a căştiga, nu trebuie să fi exercitat 
o posesie timp de 3 ani; b) reclamantul va câştiga dacă titlul său este preferabil titlului invocat de 
pârât; c) reclamantul va câştiga numai dacă plăteşte posesorului de bună-credinţă preţul pe care 
acesta din urmă l-a achitat găsitorului. 

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

18. În caz de anulare a actului juridic: a) părţile sunt de drept (ope legis) repuse în situaţia 
anterioară; b) fructele culese, până la data intentării cererii de anulare, de posesorul de bună-
credinţă nu se restituie; c) uzucapiunea nu poate fi opusă de către posesorul de rea-credinţă. 

19. Pactul de preferinţă: a) este interzis de lege; b) este translativ de proprietate; c) nu poate fi 
denunţat unilateral de către promitent. 

20. O construcţie edificată pe propriul teren, dar cu materialele altuia: a) face inaplicabil 
principiul accesiunii; b) nu permite proprietarului materialelor să ceară restituirea acestora decât 
cu acordul proprietarului terenului; c) aparţine proprietarului terenului numai dacă acesta din 
urmă a intrat, cu bună-credinţă, în posesia materialelor. 

21. Colateralii ordinari: a) nu sunt moştenitori sezinari; b) pot veni la moştenire prin reprezentare; 
c) sunt obligaţi la raportul donaţiilor. 

22. Nu pot dobândi prin cumpărare dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în 
România: a) cetăţenii români cu domiciliul în străinătate; b) persoanele juridice române cu capital 
integral străin; c) persoanele juridice străine. 

23. Proprietarul terenului, în raport cu un constructor de rea-credinţă: a) poate invoca accesiunea, 
inclusiv în cazul în care sporul valorii fondului este mai mare decât valoarea materialelor şi preţul 
muncii; b) poate invoca un drept de retenţie; c) nu este obligat la despăgubire dacă, după ce a 
invocat accesiunea, cere constructorului demolarea construcţiei. 



24. Potrivit art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, prescripţia dreptului la acţiune în repararea 
pagubei pricinuite prin faptă ilicită începe să curgă de la data când cel păgubit: a) a descoperit 
prejudiciul; b) a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel care a cauzat-o; c) a cunoscut 
sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel care răspunde de ea. 

25. Nu sunt moştenitori rezervatari: a) descendenţii defunctului; b) colateralii privilegiaţi ai 
defunctului; c) ascendenţii privilegiaţi ai defunctului. 

26. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă de drept comun: a) trebuie cerută numai de 
cel împotriva căruia s-a împlinit prescripţia; b) poate fi dispusă din oficiu de organul de 
jurisdicţie; c) operează de drept şi automat. 

27. Rezerva succesorală a soţului supravieţuitor: a) are caracter colectiv atunci când la moştenire 
vin şi alţi moştenitori rezervatari; b) este o fracţiune raportată direct asupra moştenirii; c) este de ˝ 
din cota succesorală ce i se cuvine ca moştenitor legal. 

28. Excepţia de neexecutare: a) nu poate fi invocată decât de cel care are exclusiv calitatea de 
debitor; b) poate fi invocată ori de câte ori există obligaţii care s-au născut simultan; c) nu poate fi 
invocată de partea care împiedică executarea obligaţiei ce revine cocontractantului. 

29. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive: a) face să înceapă a curge o nouă prescripţie; b) 
suspendă efectele prescripţiei începute; c) nu produce efecte fără hotărârea organului 
jurisdicţional. 

30. Garanţia contra viciilor lucrului vândut (art. 1352 C. civ.): a) este de esenţa oricărei vânzări; 
b) poate fi agravată prin voinţa părţilor; c) este imprescriptibilă extinctiv dacă vânzătorul a fost de 
rea-credinţă. 

31. În cazul în care succesibilul ascunde bunuri ale moştenirii: a) este decăzut din dreptul de a 
veni la moştenire; b) pierde dreptul la rezerva succesorală; c) datoriile sau creanţele sale faţă de 
defunct se sting prin confuziune. 

32. Titularul unei cote părţi ideale şi abstracte dintr-un drept de proprietate: a) se mai numeşte şi 
codevălmaş; b) poate efectua singur acte materiale având ca obiect cota sa parte ideală şi 
abstractă; c) nu poate cere, în toate cazurile, partajul. 

33. Rezoluţiunea vânzării pentru neplata preţului: a) produce, de regulă, efecte şi faţă de terţi; b) 
poate fi cerută oricând de vânzător; c) are caracter exclusiv judiciar. 

34. Creditorul unei obligaţii născute dintr-un contract sinalagmatic nu poate obţine rezoluţiunea 
dacă: a) a invocat, în prealabil, excepţia de neexecutare; b) există un pact comisoriu de gradul I; 
c) cealaltă parte contractantă invocă, în mod întemeiat, error in substantiam. 

35. În cadrul acţiunii în revendicare având ca obiect un imobil: a) reclamantul câştigă întotdeauna 
dacă titlul său are o dată anterioară faţă de titlul pârâtului; b) pârâtul nu poate câştiga dacă posesia 
sa este de rea-credinţă; c) reclamantul poate câştiga dacă face proba dobândirii dreptului său prin 
uzucapiune. 



36. În cazul partajului judiciar completarea masei bunurilor se poate face: a) prin indicarea lor de 
către părţi în faţa instanţei, chiar dacă nu se modifică cererea de chemare în judecată sau nu se 
formulează cerere reconvenţională; b) numai prin modificarea cererii de chemare în judecată de 
către reclamant; c) numai dacă pârâtul formulează o cerere reconvenţională sau o cerere separată, 
a cărei conexare o solicită. 

37. Actul de procedură îndeplinit cu nerespectarea cerinţelor prevăzute de lege: a) este nul de 
drept indiferent că este o nulitate absolută sau relativă; b) îşi va produce efectele până în 
momentul declarării nulităţii de către instanţă, ca şi cum ar fi un act valabil încheiat; c) este nul de 
drept, dar numai dacă s-au încălcat norme imperative. 

38. Perimarea poate fi invocată: a) de către partea interesată; b) numai de către instanţa din 
oficiu; c) de către oricare din părţi, fiind reglementată de norme de ordine publică. 

39. Întâmpinarea nu este, potrivit legii, obligatorie: a) în procesele de partaj; b) în acţiunile 
posesorii; c) în litigiile comerciale. 

40. Judecata cererii de ordonanţă preşedinţială se face: a) întotdeauna după regulile procedurii 
contencioase; b) întotdeauna după regulile procedurii necontencioase; c) după regulile procedurii 
necontenciose, când se dă fără citarea părţilor, şi după regulile procedurii contencioase, când se 
dă cu citarea părţilor. 

41. Judecata cererii de recuzare se caracterizează prin faptul că: a) se citează numai judecătorul, 
nu şi părţile; b) nu este admisibil interogatoriul; c) nu este admisibilă proba cu martori. 

42. Formalitatea multiplului exemplar: a) înseamnă alăturarea la cerere a unor copii de pe 
înscrisuri pentru fiecare parte adversă; b) este o condiţie specială de validitate a tuturor 
înscrisurilor ce constată convenţii sinalagmatice; c) nu este necesară în cazul tranzacţiei judiciare. 

43. Judecata se suspendă de drept: a) când reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite la 
primirea cererii de chemare în judecată; b) în cazul în care s-a invocat în faţa instanţei excepţia de 
neconstituţionalitate a legii sau ordonanţei aplicabile în speţă; c) când s-a invocat excepţia de 
incompatibilitate. 

44. În materia coparticipării procesuale: a) coparticipanţii care au pierdut procesul vor suporta 
cheltuielile de judecată în mod egal, proporţional sau, după caz, solidar; b) toate actele de 
procedură efectuate de unul dintre coparticipanţi produc efecte şi faţă de ceilalţi coparticipanţi; c) 
se aplică, în toate cazurile, principiul independenţei procesuale. 

45. Intervine nulitatea în cazul în care: a) hotărârea redactată ulterior pronunţării nu este semnată 
de judecător; b) există neconcordanţă între minută şi dispozitivul hotărârii redactate ulterior 
pronunţării; c) cererea de apel a fost introdusă la instanţa de apel. 

46. Decăderea are ca efect: a) pierderea dreptului procedural ce nu a fost exercitat în termen; b) 
desfiinţarea dreptului subiectiv civil; c) ineficienţa tuturor actelor de procedură îndeplinite în 
pricina respectivă. 

47. Prin rezoluţie pusă pe cererea de chemare în judecată: a) se stabileşte completul şi primul 
termen de judecată; b) se pot lua măsuri asigurătorii; c) se pot lua măsuri pentru asigurarea 
probelor. 



48. Pentru înfiinţarea sechestrului asigurător, între altele, este necesar: a) creditorul să aibă titlu 
executoriu; b) creanţa creditorului să fie exigibilă; c) creditorul să plătească o cauţiune de 1/3 din 
valoarea creanţei. 

49. Cererea de intervenţie principală: a) se face printr-o simplă petiţie; b) se face în forma cerută 
pentru cererea reconvenţională; c) are cuprinsul stabilit expres de lege. 

50. Nu este vorba de o prorogare legală a competenţei în cazul: a) conexităţii; b) litispendenţei; c) 
cererii incidentale care, dacă ar fi formulată pe cale principală, ar atrage competenţa unei instanţe 
de grad diferit. 

51. În cazul infracţiunii continuate, pedeapsa se aplică: a) obligatoriu la maxmul special prevăzut 
de lege pentru acea infracţiune; b) obligatoriu între limitele speciale prevăzute de lege pentru acea 
infracţiune; c) spre maximul special şi dacă este neîndestulător se mai poate adăuga un spor, 
potrivit art. 34 C. pen. 

52. La infracţiunea de tâlhărie tentativa este posibilă: a) doar la varianta tip; b) atât la varinata tip, 
cât şi la toate variantele agravate; c) doar la varinata tip şi la variantele agravate, cu excepţia celor 
care se săvârşesc cu praeterintenţie. 

53. În cazul infracţiunii continue succesive, prin întreruperea activităţii şi reluarea acesteia: a) nu 
este afectată existenţa infracţiunii continue; b) se epuizează infracţiunea continuă şi se săvârşeşte 
o nouă infracţiune continuă; c) se realizează conţinutul unei infracţiuni progresive. 

54. Reabilitarea are loc de drept, cu îndeplinirea şi a altor condiţii, în cazul condamnării la: a) 
pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 3 ani; b) pedeapsa amenzii; c) pedeapsa închisorii de cel mult 
6 luni ce a fost executată la locul de muncă. 

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

56. Sporirea pedepsei închisorii mai grele dintre cele stabilite pentru infracţiunile concurente este 
limitată de: a) maximul special al celei mai grele pedepse; b) jumătatea maximului general al 
pedepsei închisorii; c) totalul pedepselor stabilite de instanţă pentru infracţiunile concurente. 

57. Subiectul activ al infracţiunii de luare de mită (art. 254 C.p.) poate fi: a) orice persoană; b) 
funcţionarul; c) doar funcţionarul public. 

58. Sunt forme ale unităţii legale de infracţiune: a) infracţiunea continuată, infracţiunea deviată şi 
infracţiunea continuă; b) infracţiunea complexă, infracţiunea continuă şi infracţiunea progresivă; 
c) infracţiunea progresivă, infracţiunea complexă şi infracţiunea continuată. 

59. În cazul inculpatei care, neprimind chiria de la partea vătămată, i-a luat acesteia, fără 
consimţământul ei, o bluză, afirmând că i-o va restitui când va primi chiria, Instanţa supremă a 
decis că: a) fapta constituie infracţiunea de furt, deoarece făptuitorul ştie că ia un bun fără 
consimţământul posesorului său; b) fapta reprezintă infracţiunea de furt, deoarece nimeni nu-şi 
poate face dreptate singur; c) fapta nu constituie furt, deoarece lipseşte scopul însuşirii pe nedrept. 



60. În cazul în care prin acelaşi denunţ mai multe persoane sunt învinuite mincinos de aceeaşi 
infracţiune, se va reţine: a) o singură infracţiune de denunţare calomnioasă în varianta tip; b) mai 
multe infracţiuni de denunţare calomnioasă în concurs; c) o singură infracţiune de denunţare 
calomnioasă în varianta agravată 

61. Excesul scuzabil este: a) circumstanţă atenuată legală; b) cauză care înlătură răspunderea 
penală; c) cauză care înlătură caracterul penal al faptei. 

62. Făptuitorul (F) loveşte victima (V) cu un cuţit în zona toracică producându-i o leziune 
profundă. Transportată la spital, V este examinată şi tratată superficial de medici, iar după câteva 
zile decedează. Expertiza medico-legală constată o culpă medicală,  în lipsa căreia leziunea ar fi 
necesitat circa 40 de zile de îngrijiri medicale. F va fi condamnat pentru infracţiunea de: a) omor 
(art. 174 C. p.); b) loviri sau vătămari cauzatoare de moarte (art. 183 C.p.); c) vătămare corporală 
(art. 181 C. p.) 

63. Infracţiunea ce formează al doilea termen al recidivei mari postexecutorii se săvârşeşte: a) în 
timpul executării pedepsei anterioare; b) după graţierea restului din pedeapsă anterioară; c) în 
timpul liberării condiţionate a executării pedepsei anterioare. 

64. Graţierea nu are efecte: a) întotdeauna asupra pedepselor complimentare; b) întotdeauna 
asupra măsurilor de siguranţă; c) întotdeauna asupra pedepsei amenzii. 

65. Actul sexual cu un minor se va reţine în variantă agravată dacă: a) victima nu a împlinit vârsta 
de 15 ani; b) victima are vârsta cuprinsă între 15-18 ani, iar fapta a fost săvârşită de tutore sau 
curator; c) victima nu a împlinit vârsta de 18 ani, iar actul sexual a fost determinat de oferirea de 
bani de către făptuitor. 

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

67. În cazul concursului cu conexitate etiologică: a) o infracţiune se săvârşeşte pentru ascunderea 
altei infracţiuni; b) infracţiunile se săvârşesc  cu intenţie; c) infracţiunile se săvârşesc una cu 
intenţie şi alta din culpă. 

68. Constituie circumstanţă agravantă legală cu caracter general: a) săvârşirea infracţiunii în 
timpul nopţii; b) săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de o situaţie prilejuită 
de o calamitate; c) săvârşirea faptei de două sau mai multe persoane împreună. 

69. Acţiunea de întocmire a unei �copii� a unui act oficial inexistent: a) poate reprezenta 
infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale (art. 288 C.p.); b) poate reprezenta infracţiunea 
de fals intelectual (art. 289 C.p.); c) nu poate reprezenta o infracţiune. 

70. Făptuitorul (F) urmăreşte să ucidă victima prin otrăvire, sperând să intre în posesia averii 
acesteia. Din eroare, a fost ucisă o altă persoană decât cea avută în vedere de F. Încadrarea 
juridică a faptei va fi în acest caz: a) omor simplu (art. 174 C.p.); b) omor calificat din interes 
material (art. 175 lit. b C.p.); c) ucidere din culpă (art. 178 C. p.). 

71. Infracţiunile omisive se săvârşesc: a) cu intenţie; b) numai din culpă cu prevedere; c) fie cu 
intenţie, fie din culpă. 



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

73. La infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290 C.p.): a) tentativa este 
posibilă şi se pedepseşte; b) tentativa este posibilă dar nu se pedepseşte; c) tentativa nu este 
posibilă. 

74. În cazul în care se descarcă mai multe rafale de pistol automat asupra unui grup de persoane, 
iar fapta a avut ca urmare doar moartea uneia dintre acestea, încadrarea juridică va fi: a) omor 
simplu (art. 174 C. p.); b) omor deosebit de grav (art. 176 lit. b C.p.); c) omor simplu în concurs 
cu tentativă la omor deosebit de grav, în condiţiile art. 176 lit. b C. p. 

75. Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului 
constituie o altă infracţiune: a) se pedepsesc ca tentativă la infracţiunea de la care s-a desistat; b) 
se aplică pedeapsa pentru acea infracţiune; c) nu se pedepsesc. 

76. Faţă de minorul infractor se pot aplica ori lua următoarele sancţiuni: a) libertatea 
supravegheată; b) interzicerea unor drepturi; c) pedeapsa închisorii până la 25 de ani. 

77. La infracţiunea de abandon de familie (art. 305 C.p.) subiectul activ este: a) doar persoana 
care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere; b) doar persoana care 
are de plătit o pensie de întreţinere stabilită pe cale judecătorească; c) orice persoană. 

78. Dacă s-a provocat vătămarea corporală din culpă a mai multor persoane, încadrarea juridică 
va fi: a) o singură infracţiune de vătămare corporală din culpă în varianta tip; b) o singură 
infracţiune de vătămare corporală din culpă în variantă agravată; c) un concurs de infracţiuni de 
vătămare corporală din culpă (atâtea infracţiuni câte persoane au fost vătămate). 

79. În toate formele de participaţie penală: a) complicele acţionează din culpă; b) autorul 
acţionează numai intenţie; c) instigatorul acţionează cu intenţie. 

80. Prin aplicarea de violenţe fizice, făptuitorul constrânge victima (V) să-i dea o sumă de bani. A 
doua zi, în timp ce se îndrepta cu banii spre locuinţa făptuitorului, V este interceptată de organele 
de poliţie, care fuseseră sesizate de un martor. În sarcina făptuitorului se va reţine: a) şantaj; b) 
tâlhărie; c) tentativă la şantaj. 

81. Dacă pedeapsa rezultantă aplicată în cazul unui concurs de infracţiuni este închisoarea de 2 
ani şi 6 luni cu îndeplinirea şi a altor condiţii:  a) se poate dispune suspendarea executării 
pedepsei sub supraveghere; b) se poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei; c) 
se pot dispune ambele măsuri de mai sus. 

82. Măsurile de siguranţă se pot lua: a) numai însoţind pedeapsa închisorii; b) indiferent dacă 
făptuitorului i se aplică ori nu o pedeapsă; c) ca o consecinţă a stabilirii răspunderii penale. 

83. Lipsirea de libertate în mod ilegal se va reţine în variantă agravată atunci când fapta este 
săvârşită: a) în scopul de a obliga victima la practicarea prostituţiei; b) în timpul unei calamităţi; 
c) de către o persoană mascată, deghizată sau travestită. 



84. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată se poate lua: a) singură; 
b) numai dacă inculpatului i s-a aplicat şi pedeapsa închisorii de cel puţin 6 luni; c) la solicitarea 
părţii vătămate. 

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

86. Declaraţia de abţinere, în faza de judecată, este soluţionată de instanţă prin: a) încheiere, de 
admitere sau respingere, care nu este supusă nici unei căi de atac; b) sentinţă, de admitere sau 
respingere, care nu este supusă nici unei căi de atac; c) sentinţă, de admitere sau respingere, care 
poate fi atacată cu recurs. 

87. Când urmărirea penală este efectuată de procuror, este supus confirmării prim-procurorului 
parchetului respectiv: a) procesul � verbal de prezentare a materialului de urmărire penală; b) 
rezoluţia prin care s-a dispus începerea urmăririi penale; c) ordonanţa prin care s-a dispus 
arestarea preventivă. 

88. Încetarea de drept a măsurilor preventive intervine: a) când nu mai există vreun temei care să 
justifice menţinerea măsurii preventive; b) când s-au schimbat temeiurile ce au determinat luarea 
măsurii preventive; c) în caz de încetare a procesului penal sau de achitare. 

89. Pot face recurs: a) partea civilă în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă; b) procurorul, 
în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă; c) inculpatul, în ceea ce priveşte numai latura 
penală. 

90. Plângerea, ca mod de sesizare a organului de urmărire penală, se poate face: a) numai 
personal de cel vătămat, în scris sau oral; b) personal de cel vătămat în scris sau oral sau prin 
mandatar; c) personal de cel vătămat şi numai în scris. 

91. În cazul declinării de competenţă, dacă declinarea a fost determinată de competenţă după 
calitatea persoanei, instanţa căreia i s-a trimis cauza pentru soluţionare: a) poate folosi actele 
îndeplinite şi poate menţine măsurile dispuse de instanţa desesizată; b) menţine măsurile dispuse 
şi actele îndeplinite de instanţa desesizată; c) soluţionează cauza numai pe baza actelor îndeplinite 
şi măsurilor dispuse de aceasta. 

92. Preşedintele completului de judecată, înainte de a încheia dezbaterile, dă ultimul cuvânt: a) 
procurorului; b) părţii vătămate, personal; c) inculpatului, personal. 

93. Instanţa de judecată dispune luarea măsurilor asiguratorii prin: a) sentinţă, care se aduce la 
îndeplinire de instanţa care a dispus măsura; b) încheiere, care se aduce la îndeplinire prin 
executorul judecătoresc; c) sentinţă, care se aduce la îndeplinire prin organul de urmărire penală. 

94. Apelul poate fi retras: a) numai de părţile din proces; b) numai de procuror; c) de procuror şi 
de părţile din proces. 

95. Introducerea plângerii împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală: a) suspendă 
aducerea la îndeplinire a actului sau măsurii ce formează obiectul plângerii; b) nu suspendă 
aducerea la îndeplinire a actului sau măsurii ce formează obiectul plângerii; c) legea nu 
reglementează acest aspect. 



96. Plângerea împotriva măsurilor preventive luate de procuror se soluţionează de: a) instanţa 
căreia i-ar reveni competenţa să soluţioneze cauza în recurs; b) instanţa căreia i-ar reveni 
competenţa să soluţioneze cauza în apel; c) instanţa căreia i-ar reveni competenţa să soluţioneze 
cauza în fond. 

97. Constituie caz de incompatibilitate: a) rudenia între una din părţile din proces şi un judecător 
de la instanţa ce soluţionează cauza respectivă; b) faptul că, în cauza respectivă, judecătorul a fost 
reprezentant al vreuneia dintre părţi; c) rudenia între una din părţile din proces şi apărător. 

98. Termenul de recurs este de: a) 10 zile, dacă legea nu prevede altfel; b) 10 zile, în toate 
cazurile; c) 15 zile, dacă legea nu prevede altfel. 

99. Participarea procurorului la judecarea apelului este: a) obligatorie, oricare ar fi obiectul 
pricinii; b) obligatorie, dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea judecată este mai 
mare de 5 ani; c) obligatorie, în cazul infracţiunilor de violenţă. 

100. Potrivit legii procesual penale, măsura preventivă a reţinerii, poate fi luată de: a) organul de 
cercetare penală, faţă de învinuit sau inculpat, pe o perioadă de cel mult 48 ore; b) organul de 
cercetare penală, faţă de învinuit, pe o perioadă de cel mult 24 de ore; c) oricare organ judiciar, 
faţă de învinuit şi inculpat, pe o perioadă de cel mult 24 de ore. 

 


