
1. Spre deosebire de nulitatea relativă, nulitatea absolută: a) desfiinţează toate 
efectele actului juridic; b) poate fi invocată şi de instanţă din oficiu; c) 
intervine numai în cazurile expres prevăzute de lege. 

2. Mandatarul: a) 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; b) nu poate renunţa unilateral la 
mandat; c) trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină. 

3. În materia răspunderii contractuale, punerea în întârziere a debitorului de 
către creditor: a) are ca efect, printre altele, transformarea daunelor moratorii 
în daune compensatorii; b) nu este necesară în cazul obligaţiilor negative; c) 
se face, ca regulă, prin viu grai şi publicare într-un jurnal mai răspândit. 

4. Pentru a fi valabilă, cauza actului juridic civil trebuie să fie, printre altele: 
a) posibilă; b) probată; c) reală. 

5. Nedemnitatea succesorală: a) operează de drept; b) desfiinţează toate 
actele juridice, referitoare la bunurile moştenirii, încheiate de nedemn cu 
terţe persoane; c) nu produce efecte faţă de descendenţii nedemnului. 

6. Rezoluţiunea: a) este un efect specific tuturor contractelor sinalagmatice; 
b) are ca efect principal desfiinţarea retroactivă a contractului; c) intervine 
ori de câte ori există o neexecutare a obligaţiei asumate de una din părţile 
contractante. 

7. Coproprietatea nu poate izvorî: a) dintr-un contract de vânzare-
cumpărare; b) dintr-un contract de locaţiune; c) din uzucapiunea de 10 până 
la 20 de ani. 

8. Reprezentarea succesorală: a) presupune existenţa unui mandat; b) 
operează numai cu acordul celorlalţi moştenitori; c) este admisă numai în 
cazul descendenţilor copiilor defunctului şi al descendenţilor colateralilor 
privilegiaţi. 

9. Sunt proprietate publică: a) bunurile care, prin natura lor sau prin 
destinaţia legii, sunt de uz sau de interes public; b) toate bunurile statului şi 
unităţilor administrativ-teritoriale; c) bunurile afectate folosinţei colective. 

10. Obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii rezultând din fapta 
unui terţ nu există dacă: a) vânzătorul nu a cunoscut cauza evicţiunii; b) este 



vorba de o tulburare de drept; c) cumpărătorul a cunoscut cauza evicţiunii în 
momentul încheierii contractului. 

11. Sublocaţiunea este permisă numai dacă: a) se obţine consimţământul 
expres al locatorului; b) se încheie în formă autentică; c) nu contravine 
clauzelor contractului principal. 

12. Forma cerută ad validitatem: a) atrage, în caz de nerespectare, nulitatea 
relativă a actului juridic; b) constă, în toate cazurile, în întocmirea unui 
înscris autentic notarial; c) este incompatibilă cu manifestarea tacită de 
voinţă. 

13. În ceea ce priveşte efectele plăţii nedatorate, accipiensul care a înstrăinat 
lucrul este ţinut să restituie către solvens preţul primit (indiferent de valoarea 
lucrului): a) atât în cazul în care a fost de bună-credinţă, cât şi în cazul în 
care a fost de rea-credinţă; b) dacă a fost de rea-credinţă; c) dacă a fost de 
bună-credinţă. 

14. Donaţia lucrului individual determinat proprietatea altei persoane este: a) 
lovită de nulitate absolută; b) valabilă dacă donatarul a fost de bună-
credinţă; c) lovită de nulitate relativă dacă donatarul a fost de bună-credinţă. 

15. Nulitatea relativă: a) desfiinţează, în toate cazurile, doar o parte din 
efectele actului juridic; b) poate fi acoperită prin confirmare; c) desfiinţează 
actul numai în raporturile dintre părţile contractante. 

16. Donaţia este lovită de nulitate dacă: a) se stipulează că, în caz de 
predeces al donatarului, lucrul donat se reîntoarce la donator; b) donatarul se 
obligă să plătească datoriile viitoare ale donatorului fără a se preciza în 
contractul de donaţie valoarea acestora; c) este afectată de o condiţie 
cazuală. 

17. Acţiunea întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză: a) presupune, 
printre alte condiţii, micşorarea unui patrimoniu pe seama măririi altui 
patrimoniu; b) presupune, printre alte condiţii, existenţa unei conduite 
culpabile a celui al cărui patrimoniu s-a mărit; c) poate fi exercitată 
indiferent dacă există sau nu un alt mijloc juridic pentru recuperarea 
pierderii suferite. 



18. Este imprescriptibilă extinctiv acţiunea: a) întemeiată pe îmbogăţirea 
fără justă cauză; b) în anularea actului juridic pentru eroare asupra calităţilor 
substanţiale ale lucrului vândut; c) de partaj. 

19. Acţiunea în revendicare mobiliară: a) poate fi admisă dacă este 
exercitată împotriva posesorului de rea-credinţă; b) se va respinge în toate 
cazurile în care posesorul este de bună-credinţă; c) trebuie exercitată, în 
toate cazurile, în cel mult trei ani de la data pierderii posesiei bunului. 

20. Tacita relocaţiune: a) operează atunci când durata contractului de 
locaţiune nu a fost determinată de părţi sau de lege; b) nu poate fi exclusă 
printr-o clauză contractuală expresă; c) nu operează atunci când locatorul a 
notificat concediul locatarului, dar acesta din urmă a continuat să folosească 
lucrul după expirarea termenului prevăzut în contract. 

21. Constituie o cerinţă a valabilităţii consimţământului: a) să provină de la 
o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu; b) să nu provină de la o 
persoană cu discernământ; c) să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte 
juridice. 

22. Ascendenţii privilegiaţi: a) sunt moştenitori sezinari; b) sunt obligaţi la 
raportul donaţiilor; c) nu sunt moştenitori rezervatari. 

23. Prescripţia extinctivă a acţiunii în anularea actului juridic pentru violenţă 
începe să curgă: a) cel mai târziu la împlinirea a 18 luni de la data încheierii 
actului juridic; b) cel mai târziu la împlinirea a 18 luni de la data încetării 
violenţei; c) de la data încetării violenţei. 

24. Clauzele îndoielnice ale contractului de vânzare-cumpărare se 
interpretează în favoarea: a) debitorului; b) vânzătorului; c) cumpărătorului. 

25. Poate fi autor în materia joncţiunii posesiilor: a) detentorul; b) posesorul 
anterior care a transmis posesia către posesorul actual; c) proprietarul. 

26. Se reduc în ordinea inversă datei lor: a) legatele; b) donaţiile; c) atât 
legatele, cât şi donaţiile. 

27. Recunoaşterea datoriei de către debitor înainte de împlinirea prescripţiei 
extinctive: a) suspendă cursul prescripţiei; b) întrerupe cursul prescripţiei; c) 
nu are nici o relevanţă asupra cursului prescripţiei. 



28. Rezoluţiunea vânzării pentru neplata preţului: a) produce, de regulă, 
efecte şi faţă de terţi; b) are caracter exclusiv judiciar; c) operează numai în 
caz de insolvabilitate a cumpărătorului. 

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

30. Actul de opţiune succesorală este un act juridic: a) esenţialmente 
personal; b) susceptibil de modalităţi; c) unilateral. 

31. Riscul contractului sinalagmatic netranslativ de proprietate se suportă de: 
a) creditorul obligaţiei imposibil de executat; b) ambele părţi, în mod egal; 
c) debitorul obligaţiei imposibil de executat. 

32. Soţul supravieţuitor: a) înlătură de la moştenire clasa a treia şi clasa a 
patra de moştenitori legali; b) este moştenitor sezinar; c) este moştenitor 
rezervatar. 

33. În cazul în care s-a realizat condiţia rezolutorie: a) părţile trebuie să îşi 
restituie prestaţiile efectuate; b) fructele care au fost culese de dobânditor 
trebuie restituite; c) actul juridic se consolidează retroactiv, afară de cazul 
când părţile au prevăzut altfel. 

34. Dacă sunt îndeplinite condiţiile gestiunii intereselor altuia, geratul: a) 
trebuie să îl îndemnizeze pe gerant numai pentru cheltuielile necesare făcute 
de acesta; b) este ţinut să execute obligaţiile ce izvorăsc din actele încheiate 
în numele său de gerant; c) este obligat să ratifice gestiunea, dacă aceasta i-a 
fost utilă. 

35. În cazul admiterii acţiunii în revendicare, posesorul de rea-credinţă poate 
fi obligat: a) să restituie toate fructele percepute ori, după caz, contravaloarea 
fructelor nepercepute; b) să restituie, la alegerea sa, fie bunul în natură, fie 
contravaloarea acestuia; c) să restituie numai fructele percepute după 
intentarea acţiunii. 

36. Pot fi invocate direct în apel: a) compensaţia judiciară; b) orice 
despăgubiri ivite după darea hotărârii de către prima instanţă; c) arătarea 
titularului dreptului. 



37. Nulitatea absolută se caracterizează prin faptul că este: a) continuă; b) 
intrinsecă; c) totală. 

38. Repunerea în termen poate fi dispusă dacă: a) partea nu a făcut actul 
datorită unor împrejurări mai presus de voinţa sa; b) nu s-a respectat un 
termen prohibitiv; c) partea nu a făcut actul din cauze temeinic justificate. 

39. Termenul perimării nu curge: a) când fără vina părţii nu se poate fixa 
termen de judecată; b) în cazul incapabililor; c) când partea interesată nu a 
putut îndeplini actul de procedură datorită unor motive temeinice. 

40. Încheierea de încuviinţare a executării silite este supusă: a) atât apelului, 
cât şi recursului, după regulile aplicabile procedurii necontencioase; b) 
numai recursului; c) numai apelului. 

41. Pot fi atacate cu revizuire hotărârile: a) de primă instanţă prin care s-a 
rezolvat fondul; b) irevocabile; c) rămase definitive în instanţa de apel sau 
prin neapelare. 

42. În cazul partajului judiciar, nu poate fi atacată separat cu apel încheierea: 
a) de încuviinţare în principiu a cererii de partaj; b) de încuviinţare în 
principiu a cererii de intervenţie voluntară principală; c) prin care s-a dispus 
vânzarea, de către executorul judecătoresc, a bunului ce formează obiectul 
partajului. 

43. Dacă există contrarietate de interese între minor şi reprezentantul sau 
ocrotitorul lui legal, instanţa: a) va acorda un termen şi va solicita autorităţii 
tutelare să numească un curator special; b) va suspenda judecata până când 
autoritatea tutelară va numi un curator special; c) va numi un curator special. 

44. Sunt supuse unei insesizabilităţi absolute şi necondiţionate: a) casa în 
care locuieşte debitorul şi familia sa; b) bunurile de uz personal sau casnic 
strict necesare debitorului şi familiei sale; c) combustibilul necesar 
debitorului şi familiei sale socotit pentru cel puţin 6 luni. 

45. Arătarea titularului dreptului se face: a) în toate acţiunile; b) numai în 
acţiunile reale; c) în acţiunile personale, dar numai de către pârât. 

46. Sechestrul asigurător se înfiinţează: a) printr-o sentinţă supusă apelului 
în condiţiile prevăzute de lege pentru procedura necontencioasă; b) fără 
citarea părţilor; c) printr-o încheiere irevocabilă. 



47. Cererea reconvenţională: a) trebuie depusă cel mai târziu la prima zi de 
înfăţişare, sub sancţiunea decăderii; b) se soluţionează de instanţa 
competentă să judece cererea principală chiar şi atunci când a fost disjunsă; 
c) poate fi formulată şi cu ocazia rejudecării fondului după casarea cu 
reţinere. 

48. Competenţa teritorială este exclusivă în cazul: a) tuturor acţiunilor 
(cererilor) îndreptate împotriva unei societăţi; b) acţiunii ( cererii) în 
anularea unui contract prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra 
unui imobil; c) cererii de stabilire a domiciliului minorului la unul din 
părinţii săi atunci când aceştia sunt despărţiţi în fapt. 

49. În materia divorţului, cererea reconvenţională: a) se poate disjunge, dacă 
ar duce la întârzierea soluţionării cererii principale; b) se poate face şi în 
apel, dacă motivele s-au ivit după începerea dezbaterilor la prima instanţă; c) 
se judecă separat, dacă nu a fost formulată în termenul prevăzut de lege. 

50. În cazul sechestrului judiciar, administratorul-sechestru poate, cu privire 
la bunul sechestrat: a) să stea  în judecată în numele părţilor litigante, cu 
autorizarea instanţei; b) efectua acte de dispoziţie, cu încuviinţarea instanţei; 
c) să plătească orice datorii cu privire la acest bun. 

51. Graţierea ca act de clemenţă se acordă de: a) Guvern; b) Preşedintele 
României; c) Ministrul Justiţiei.  

52. Pedepsele complimentare 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. 

53. În cazul computării arestării preventive, termenul de reabilitare curge: a) 
de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dacă nu mai 
rămâne de executat nici un rest de pedeapsă; b) de la data executării prin 
deţinere preventivă a pedepsei aplicate, realizată anterior rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare; c) de la data rămânerii definitive a 
hotărârii de condamnare în toate cazurile. 

54. Infracţiunile comisive ca infracţiuni de acţiune, se săvârşesc: a) 
întotdeauna doar din culpă; b) intotdeauna doar cu intenţie; c) cu intenţie, iar 
din culpă când în lege se prevede în mod expres aceasta. 



55. Sunt forme ale unităţii naturale de infracţiune: a) infracţiunea simplă, 
continuă, continuată; b) infracţiunea continuă, deviată, complexă; c) 
infracţiunea simplă, continuă, deviată. 

56. Dacă pedeapsa aplicată pentru o infracţiune este închisoarea de 3 ani şi 6 
luni: 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. 

57. Infracţiunea ce formează al doilea termen al recidivei mari 
postcondamnatorii se săvârşeşte: a) în termenul de încercare al suspendării 
condiţionare a executării pedepsei, ce formează primul termen; b) după 
executarea pedepsei într-o închisoare militară; c) după graţierea restului de 
pedeapsă din condamnarea anterioară. 

58. Reabilitarea de drept intervine în cazul: a) executării pedepsei închisorii 
ce nu depăşeşte 3 ani; b) executării pedepsei închisorii la locul de muncă 
care nu depăşeşte 6 ani; c) executării pedepsei închisorii ce nu depăşeşte 1 
an. 

59. 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. 

60. Intenţia ca formă a vinovăţiei există când infractorul: a) prevede 
rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte; b) 
prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă socotind fără temei că acesta 
nu se va produce; c) nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea 
să-l prevadă. 

61. Când la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală o persoană 
contribuie cu acte de executare specifice participanţilor, contribuţia sa de 
instigator este: a) principală în raport cu cea de complice; b) principală în 
raport cu cea de autor; c) secundară în raport cu cea de complice. 

62. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată se 
poate lua: a) din oficiu; b) faţă de condamnatul la pedeapsa închisorii de cel 
puţin un an pentru infracţiuni de violenţă săvârşite asupra membrilor 



familiei; c) însoţind o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru orice in-
fracţiune. 

63. Starea de recidivă mare postexecutorie ia naştere prin săvârşirea din nou 
a unei infracţiuni: a) în timpul executării pedepsei anterioare la locul de 
muncă; b) în termenul de încercare al suspendării executării pedepsei sub 
supraveghere; c) după executarea pedepsei anterioare. 

64. Când în lege pentru infracţiunea săvârşită sunt prevăzute pedepse 
alternative, tentativa la o astfel de infracţiune se sancţionează cu pedeapsa: 
a) mai uşoară, cuprinsă între limitele ei speciale; b) mai gravă ale cărei 
limite se reduc la jumătate; c) aleasă dintre cele alternative ale cărei limite se 
reduc la jumătate. 

65. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi dispusă: a) în 
cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa 
închisorii mai mare de 15 ani; b) în cazul infracţiunii de furt calificat 
prevăzută la art. 209 alin. 3 C.pen. (pentru care legea prevede pedeapsa 
închisorii de la 4 la 18 ani), în cazul în care pedeapsa aplicată nu depăşeşte 2 
ani; c) în cazul infracţiunii de vătămare corporală gravă prevăzută la art. 182 
alin. 1 C.pen.( pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani). 

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

67. Când locul săvârşirii faptei constituie o cerinţă esenţială în conţinutul 
infracţiunii, nerealizarea acesteia: a) face ca fapta să nu mai fie infracţiune; 
b) nu influenţează existenţa infracţiunii; c) face ca fapta să realizeze 
condiţiile unei tentative. 

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

69. Fapta mamei de a aplica lovituri în cap copilului în vârstă de 2 luni, ce 
produc o fractură de boltă craniană şi au ca rezultat moartea, constituie 
infracţiunea de: a) pruncucidere; b) omor calificat; c) lovituri cauzatoare de 
moarte. 



70. Infracţiunea de ameninţare (art. 193 C.pen.): a) poate avea ca obiect 
material corpul persoanei; b) este absorbită de infracţiunea de şantaj (art. 
194 C.pen.); c) este incriminată şi în forma tentativei. 

71. Dacă făptuitorul pătrunde într-o locuinţă în care locuiau două persoane şi 
sustrage bunuri aparţinând amândurora încadrarea juridică va reţine: a) două 
infracţiuni de furt; b) o infracţiune de furt; c) o infracţiune de furt în formă 
continuată. 
72. Dacă făptuitorul a sechestrat victima şi i-a aplicat timp de trei zile 
lovituri cu corpuri contondente ce i-au provocat rupturi ale organelor interne, 
ceea ce a indus victimei o stare de temere ce a determinat-o să se arunce de 
la etajul 8, aceasta fiind cauza decesului, încadrarea juridică va fi: a) 
infracţiunea de lipsire de libertate în concurs cu infracţiunea de determinarea 
sau înlesnirea sinuciderii; b) infracţiunea de lipsire de libertate în concurs cu 
infracţiunea de vătămare corporală gravă; c) infracţiunea de lipsire de 
libertate în concurs cu infracţiunea de omor. 

73. Furtul unui bun dintr-un autobuz oprit la capăt de linie reprezintă: a) furt 
calificat, săvârşit în public (art. 209 alin. 1 lit. e) C.pen.); b) furt calificat, 
săvârşit într-un mijloc de transport în comun (art. 209 alin. 1 lit. f) C.pen.); 
c) furt simplu, întrucât autobuzul, neavând nici un călător şi fiind oprit, nu 
servea ca mijloc de transport în comun. 

74. Fapta inculpatului care, cu ajutorul unui somnifer, reuşeşte să adoarmă 
victima, după care o leagă de un copac şi îi aplică o lovitură de topor în cap, 
fapt ce duce la decesul victimei, reprezintă: a) infracţiunea de omor calificat, 
inculpatul profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra (art. 175 
lit. d) C.pen); b) infracţiunea de omor calificat (art. 175 lit. d) C.pen.), în 
concurs cu infracţiunea de lipsire de libertate (art. 189 C.pen.); c) 
infracţiunea de omor �simplu� (art. 174 C.pen.). 

75. Infracţiunea de furt poate avea ca obiect material: a) imobilele prin 
destinaţie; b) lucrurile ce nu aparţin cuiva (res nullius); c) lucrurile 
abandonate de posesorul lor (res derelictae). 

76. Fapta inculpatului de a îmbrânci victima care se afla la volanul unui 
autoturism, a lua acest autoturism şi a pleca de la locul faptei cu el, urmată de 
restituirea autoturismului după numai o zi: a) reprezintă infracţiunea de furt de 
folosinţă; b) nu reprezintă infracţiune; c) reprezintă infracţiunea de tâlhărie. 



77. Există infracţiunea de violare de domiciliu (art. 192 C.pen.): a) şi atunci 
când pătrunderea inculpatului fără drept are loc într-o locuinţă care nu este 
efectiv ocupată de partea vătămată; b) şi atunci când pătrunderea în 
domiciliu se realizează cu intenţia inculpatului de a solicita restituirea unor 
bunuri pe care le împrumutase părţii vătămate; c) şi atunci când inculpatul 
refuză să părăsească locuinţa la cererea expresă a unui vecin al locatarului. 

78. Infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art. 183 C.pen.) 
se săvârşeşte: a) cu intenţie indirectă; b) cu praeterintenţie; c) fie cu intenţie, 
fie din culpă. 

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

80. În urma unei altercaţii avute cu victima, inculpatul a ameninţat-o pe 
aceasta cu moartea, apoi a plecat, iar după aproximativ 10 minute a revenit 
înarmat cu un cuţit şi a ucis victima. La autopsie s-a constatat că victima era 
însărcinată în două luni, dar cercetările au stabilit că inculpatul nu cunoştea 
această împrejurare. În sarcina inculpatului se va reţine: a) infracţiunea de 
omor (art. 174 C. pen.); b) infracţiunea de omor calificat, comis cu 
premeditare (art. 175 lit. a) C. pen.); c) infracţiunea de omor deosebit de 
grav, comis asupra unei femei gravide (art. 176 lit. e) C. pen.). 

81. Infracţiunea de �abuz de încredere�: a) are ca situaţie premisă un titlu 
în baza căruia făptuitorul deţine bunul; b) există şi atunci când făptuitorul 
distruge sau degradează bunul încredinţat de victimă cu orice titlu; c) se 
săvârşeşte prin simpla abţinere a făptuitorului de a restitui bunul la expirarea 
termenului detenţiei. 

82. 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. 

83. Curtea Supremă de Justiţie (Secţiile unite) pronunţându-se asupra unui 
recurs în interesul legii, (prin Decizia nr. 3/2002) a stabilit că fapta 
administratorului asociaţiei de proprietari sau locatari de însuşire, folosire 
sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri 



pe care le gestionează sau administrează constituite infracţiunea de: a) abuz 
de încredere (art. 213 C.pen.); b) gestiune frauduloasă (art. 214 alin. 2 
C.pen.); c) delapidare (art. 2151 C.pen.). 

84. 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 
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.). 

85. Proba verităţii în cazul infracţiunilor contra demnităţii: a) reprezintă o 
cauză de înlăturare a caracterului penal al faptelor; b) reprezintă o cauză de 
nepedepsire; c) reprezintă o cauză de atenuare a pedepsei. 
86. În cauzele penale, calitatea de expert este incompatibilă cu: a) calitatea 
de martor; b) calitatea de martor în aceeaşi cauză; c) nu există 
incompatibilităţi, în ceea ce-l priveşte pe expert. 

87. Rechizitoriul constituie: a) actul de sesizare a instanţei de judecată; b) 
actul de începere a urmăririi penale; c) actul de prezentare a materialului de 
urmărire penală. 

88. În cauzele cu infractori minori este obligatorie: a) luarea măsurilor de 
siguranţă; b) luarea măsurilor de ocrotire; c) efectuarea anchetei sociale. 

89. Potrivit regulilor de competenţă, tribunalul este competent să soluţioneze 
cauze: a) în primă instanţă, în apel şi recurs; b) numai în primă instanţă şi 
apel; c) numai în apel şi recurs. 

90. Participarea procurorului la judecarea apelului este obligatorie: a) numai 
în cauzele în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea dedusă 
judecăţii este mai mare de 3 ani; b) numai în cauzele în care inculpatul este 
arestat preventiv; c) oricare ar fi obiectul cauzei. 

91. Potrivit legii procesual penale, pot face apel: a) procurorul, numai în 
ceea ce priveşte latura penală; b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura civilă 



şi latura penală; c) partea civilă, în ceea ce priveşte latura civilă şi latura 
penală. 

92. Urmărirea penală se efectuează de către: a) procuror şi judecător; b) 
procuror şi organele de cercetare penală; c) numai de organele de cercetare 
penală. 

93. Măsura preventivă a arestării inculpatului, poate fi luată de: a) toate 
organele judiciare; b) procuror şi judecător; c) judecător. 

94. Rezultatul deliberării completului de judecată se consemnează: a) într-un 
proces-verbal; b) într-o ordonanţă; c) într-o minută. 

95. În cazul declinării de competenţă, hotărârea instanţei de declinare a 
competenţei: a) este supusă apelului; b) este supusă recursului; c) nu este 
supusă apelului şi nici recursului. 

96. Termenul de apel este de: a) 15 zile, dacă legea nu dispune altfel; b) 10 
zile, dacă legea nu dispune altfel; c) întotdeauna, de 10 zile. 

97. Organul de urmărire penală este sesizat prin: a) plângere sau ordonanţă; 
b) plângere sau denunţ; c) plângere, ordonanţă sau denunţ. 

98. Sunt cazuri de nulitate absolută, încălcarea dispoziţiilor legale privind: a) 
competenţa după materie sau calitatea persoanei; b) procedura de citare; c) 
audierea părţilor. 

99. Încetarea urmăririi penale se dispune: a) de procuror, prin ordonanţă, în 
cazul în care în cauză nu s-a pus în mişcare acţiunea penală; b) de procuror, 
prin rezoluţie în cazul în care în cauză nu s-a pus în mişcare acţiunea penală; 
c) de procuror sau organul de cercetare penală, numai prin ordonanţă. 

100. Potrivit dispoziţiilor legale, actele premergătoare se efectuează: a) în 
vederea luării măsurilor de ocrotire şi siguranţă; b) în vederea luării 
măsurilor preventive; c) în vederea începerii urmăririi penale. 

 


