
1. Actul juridic de confirmare: a) este o convenţie prin care se ratifică un act 
juridic anulabil; b) validează retroactiv actul juridic anulabil; c) presupune 
refacerea actului juridic anulabil. 

2. În cazul vânzării unui lucru viitor: a) cumpărătorul nu va fi obligat să 
plătească preţul în caz de nerealizare a lucrului, cu excepţia situaţiei când şi-a 
asumat riscul nerealizării; b) transferul proprietăţii operează, în principiu, de 
la data încheierii contractului; c) nerealizarea lucrului afectează validitatea 
contractului. 

3. Dreptul de proprietate privată: a) are acelaşi regim juridic, indiferent de 
titular; b) poate avea ca obiect şi bunuri de uz sau de interes public; c) poate 
avea ca titular numai o persoană fizică sau o persoană juridică de drept 
privat. 

4. Dolul: a) se sancţionează cu nulitatea absolută a actului juridic; b) 
afectează valabilitatea contractului şi atunci când împrejurarea ascunsă de una 
dintre părţi era cunoscută de cocontractant; c) nu se prezumă. 

5. Nulitatea donaţiei pentru nerespectarea formei ad validitatem: a) poate fi 
acoperită, după moartea donatorului, prin confirmare făcută în deplină 
cunoştinţă de cauză de către moştenitorii donatorului; b) se acoperă prin 
executare benevolă din partea donatorului; c) poate fi invocată numai de 
donator. 

6. Nu constituie o condiţie pentru gestiunea de afaceri: a) gerantul să 
acţioneze cu intenţia de a gera interesele altuia; b) utilitatea gestiunii; c) 
geratul să aibă cunoştinţă de gestiune. 

7. Colateralii privilegiaţi: a) împart moştenirea sau partea din moştenire ce li 
se cuvine în mod egal, fără nici o excepţie; b) sunt moştenitori sezinari; c) 
nu sunt obligaţi la raportul donaţiilor. 

8. Nulitatea absolută: a) poate fi invocată de instanţă din oficiu; b) este 
nulitatea expres prevăzută de lege; c) este nulitatea care desfiinţează în 
întregime actul juridic. 

9. Contractul de mandat este un contract: a) intuituu personae; b) solemn, 
afară de excepţiile expres prevăzute de lege; c) real. 



10. Clauza penală: a) nu este datorată dacă nu sunt întrunite condiţiile 
necesare acordării de despăgubiri; b) este acea clauză în temeiul căreia 
operează rezoluţiunea (rezilierea) convenţională a contractului sinalagmatic; 
c) conferă debitorului posibilitatea de a se libera valabil de obligaţia asumată 
prin executarea altei prestaţii. 

11. 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. 

12. Falsa reprezentare a realităţii la încheierea actului juridic atrage nulitatea 
relativă a acestuia în cazul în care priveşte: a) calităţile substanţiale ale 
obiectului actului juridic; b) natura actului juridic; c) identitatea fizică a 
obiectului actului juridic. 

13. În cazul admiterii acţiunii în revendicare imobiliare: a) imobilul se 
restituie liber de sarcinile cu care a fost grevat de pârât; b) toate fructele 
culese până la rămânerea definitivă a hotărârii de admitere se cuvin 
pârâtului; c) pârâtul are dreptul la restituirea cheltuielilor voluptorii dacă a 
fost de bună-credinţă. 

14. 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 când 
reprezentantul nu are vocaţie succesorală generală proprie la moştenirea 
lăsată de defunct. 

15. Nerespectarea interdicţiei cu privire la vânzarea dintre soţi atrage: a) 
nulitatea absolută; b) inopozabilitatea; c) nulitatea relativă. 

16. Încheierea actului juridic cu nerespectarea unei incapacităţi speciale de 
folosinţă se sancţionează cu: a) nulitatea absolută sau, după caz, nulitatea 
relativă; b) nulitatea absolută în toate cazurile; c) inopozabilitatea. 

17. 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. 



18. Potrivit art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, prescripţia dreptului la 
acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta 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. 

19. 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. 

20. Nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem: a) 
atrage nulitatea relativă a actului juridic; b) atrage nulitatea parţială a actului 
juridic; c) nu afectează valabilitatea actului juridic. 

21. Vânzătorul are obligaţia: a) de a conserva lucrul vândut până în momentul 
predării; b) de a garanta numai contra evicţiunii provenind din fapta unui terţ; 
c) de a suporta, ca regulă, cheltuielile de ridicare a lucrului vândut. 

22. Excepţia de neexecutare a contractului poate fi invocată numai dacă: a) a 
fost sesizată instanţa; b) cocontractantul a fost pus în întârziere; c) raportul 
contractual presupune o executare simultană a obligaţiilor celor două părţi 
sau, cel puţin, obligaţia părţii căreia i se opune excepţia să fie exigibilă la 
data invocării excepţiei. 

23. Justul titlu în materia uzucapiunii de 10 până la 20 de ani: a) se prezumă; 
b) este orice act juridic ce provine de la un neproprietar; c) este un element 
separat de buna-credinţă. 

24. 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. 

25. Prescripţia extinctivă nu curge (este suspendată): a) între concubini; b) 
ori de câte ori minorul este lipsit de ocrotire părintească; c) între soţi. 

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

27. Constituie o condiţie pentru ca instanţa să pronunţe rezoluţiunea: a) 
neexecutarea obligaţiei să fie imputabilă debitorului acesteia; b) nici una din 



obligaţiile reciproce şi interdependente să nu fi fost executate; c) 
neexecutarea să se datoreze unui caz fortuit. 

28. Constituie un efect specific contractului sinalagmatic cu executare 
succesivă: a) rezoluţiunea; b) rezilierea; c) opozabilitatea faţă de terţi. 

29. În concurs cu un descendent al defunctului, cota legală a soţului 
supravieţuitor este de: a) 1/8; b) 1/4; c) 1/2. 

30. În categoria avânzilor-cauză trebuie incluşi, printre alţii: a) reprezentanţii 
convenţionali ai părţilor; b) toţi cei care, ulterior încheierii actului juridic, au 
contractat cu părţile acestuia; c) succesorii cu titlu universal ai părţilor. 

31. Mandatul ce rezultă din împrejurări ce fac neîndoielnică voinţa părţilor 
este un mandat: a) aparent; b) tacit; c) special. 

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

33. În ceea ce priveşte evaluarea judiciară a despăgubirilor în materia 
răspunderii civile contractuale: a) se repară, pentru ipoteza în care 
neexecutarea obligaţiei se datorează cazului fortuit, numai prejudiciul 
previzibil la momentul încheierii contractului; b) se repară atât pierderea 
efectiv suferită, cât şi câştigul nerealizat de creditor; c) prejudiciul indirect 
este reparabil numai dacă vinovăţia debitorului în neexecutarea contractului 
îmbracă forma intenţiei (dolului). 

34. 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 1/2 din cota succesorală ce i se 
cuvine ca moştenitor legal. 

35. Construcţiile proprietate privată: a) sunt în circuitul civil general; b) pot 
fi înstrăinate prin acte juridice între vii numai cu autorizaţie administrativă 
prealabilă; c) pot fi vândute numai persoanelor fizice de cetăţenie română. 

36. În cazul intervenţiei voluntare accesorii: a) intervenientul nu pretinde un 
drept propriu; b) dacă a fost admisă în principiu, este totuşi posibilă 
disjungerea; c) interesul aparţine fie reclamantului, fie pârâtului. 



37. Contestaţia la titlu se poate exercita: a) dacă instanţa a lăsat 
nesoluţionate prin dispozitiv cereri formulate de părţi; b) ori de câte ori 
există nelămuriri cu privire la înţelesul, întinderea şi aplicarea titlului 
executoriu, chiar dacă s-a recurs la procedura prevăzută de art. 2811 C. proc. 
civ.; c) numai dacă nu s-a utilizat procedura lămuririi hotărârii prevăzută de 
art. 2811 C. proc. civ. 

38. Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecăţii 
dispusă: a) la cererea ambelor părţi; b) datorită începerii urmăririi penale 
pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii 
civile ce urmează a se pronunţa; c) pentru neîndeplinirea, din vina 
reclamantului, a obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată. 

39. Acţiunea prin care cumpărătorul solicită obligarea vânzătorului să îi 
predea autoturismul pe care acesta i l-a vândut este o acţiune: a) personală; 
b) mixtă; c) reală. 

40. Este necesară formularea unei cereri reconvenţionale în cazul în care 
pârâtul: a) doreşte să invoce compensaţia legală; b) urmăreşte respingerea 
pretenţiei reclamantului; c) are pretenţii în legătură cu cererea reclamantului. 

41. Revizuirea pe motiv că obiectul pricinii nu se află în fiinţă poate fi 
exercitată dacă: a) se constată, în cazul unei hotărâri cu condamnare 
alternativă, că executarea în natură nu mai este posibilă; b) obiectul pricinii 
există fizic, dar i s-a schimbat situaţia; c) lucrul a pierit în cursul procesului 
şi reclamantul nu şi-a modificat cererea. 

42. În materie de asigurări maritime, cererea privitoare la despăgubiri se 
introduce la instanţa: a) domiciliului pârâtului sau la instanţa în 
circumscripţia căreia se află bunurile asigurate; b) domiciliului pârâtului; c) 
locului unde s-a produs accidentul. 

43. În materia ordonanţei preşedinţiale: a) cererea se judecă de urgenţă şi cu 
precădere; b) recursul se poate judeca şi fără citarea părţilor; c) instanţa nu 
poate administra probe. 

44. Suspendarea executării hotărârii are loc: a) întotdeauna în cazul apelului; 
b) în cazul recursului, dacă legea prevede expres; c) în cazul revizuirii. 



45. Excepţia de prematuritate a cererii de chemare în judecată este o 
excepţie: a) de fond, absolută şi peremptorie; b) de fond,  absolută şi 
dilatorie; c) de fond, relativă şi peremptorie. 

46. Nulitatea care intervine pentru necompetenţă este: a) relativă; b) 
absolută; c) necondiţionată. 

47. Pe calea contestaţiei în anulare obişnuite pot fi atacate: a) numai hotărâri 
definitive; b) atât hotărâri definitive, cât şi hotărâri irevocabile, dacă prin ele 
s-a evocat fondul; c) numai hotărâri irevocabile. 

48. Soluţionarea cererii de strămutare se face: a) fără citarea părţilor; b) cu 
citarea părţilor, dacă instanţa apreciază că este necesar; c) obligatoriu cu 
citarea părţilor.  

49. Oferta de plată este valabil făcută: a) chiar dacă se face numai pentru 
capital, nu şi pentru dobânzi; b) chiar înainte de termen, dacă acesta este în 
favoarea debitorului; c) dacă debitorul s-a adresat oricărui executor 
judecătoresc. 

50. Dacă în cursul procesului minorul împlineşte vârsta de 14 ani: a) minorul 
va trebui citat personal; b) reprezentarea legală va continua până la 
finalizarea acelui proces; c) actele de procedură efectuate anterior trebuie 
refăcute în contradictoriu cu minorul respectiv. 

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

52. Excesul justificat este: a) cauză care înlătură caracterul penal al faptei; b) 
cauză care înlătură răspunderea penală; c) circumstanţă atenuantă legală. 

53. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei intervine în 
mod obligatoriu: a) dacă în termenul de încercare se săvârşeşte o infracţiune 
din culpă pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă la pedeapsa 
amenzii;  b) dacă şi numai dacă, în termenul de încercare se săvârşeşte o 
infracţiune intenţionată pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă la 
pedeapsa închisorii;  c) dacă în termenul de încercare se săvârşeşte o 
infracţiune intenţionată pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă, 
indiferent de natura pedepsei. 



54. Pentru două infracţiuni concurente instanţa de judecată a stabilit o 
pedeapsă cu închisoarea şi o pedeapsă cu amenda şi a dispus aplicarea doar a 
pedepsei închisorii: a) soluţia instanţei este greşită, fiindcă trebuia să aplice 
pe lângă pedeapsa închisorii o treime din cuantumul amenzii; b) soluţia 
instanţei este legală; c) instanţa trebuia să sporească pedeapsa închisorii ca 
echivalent al pedepsei cu amenda. 

55. Reabilitarea de drept: a) intervine pentru orice condamnare la pedeapsa 
închisorii care depăşeşte un an; b) nu este condiţionată de achitarea 
despăgubirilor civile la plata cărora a fost obligat condamnatul; c) este 
condiţionată de achitarea despăgubirilor civile la plata cărora a fost obligat 
condamnatul.  

56. Primul termen al recidivei mari postcondamnatorii poate consta într-o 
condamnare definitivă: a) la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni ce se 
execută într-o închisoare militară; b) la pedeapsa închisorii de 6 luni; c) la 
pedeapsa închisorii mai mică de 6 luni. 

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

58. Graţierea: a) nu are efecte asupra pedepselor complementare, afară de 
cazul când se dispune altfel prin actul de graţiere; b) înlătură executarea 
măsurilor educative; c) înlătură răspunderea penală. 

59. Participaţia penală este improprie când: a) toţi participanţii contribuie 
din culpă la săvârşirea faptei prevăzută de legea penală; b) autorul 
acţionează cu intenţie şi complicele fără vinovăţie; c) complicele acţionează 
cu intenţie, iar autorul fără vinovăţie. 

60. Termenul de încercare al suspendării executării pedepsei sub 
supraveghere este: a) în cazul pedepsei închisorii, durata acesteia plus un 
interval de timp cuprins între 2 şi 5 ani, ce va fi stabilit de instanţă; b) în 
cazul amenzii este de 2 ani; c) în cazul pedepsei închisorii, durata acesteia 
plus un termen de 2 ani. 

61. Fapta constând într-o acţiune săvârşită cu intenţie constituie infracţiune: 
a) numai dacă se prevede expres în lege; b) întotdeauna; c) niciodată. 



62. Dacă infractorul condamnat definitiv pentru o infracţiune continuată este 
judecat ulterior şi pentru alte acţiuni sau inacţiuni ce intră în conţinutul 
aceleiaşi infracţiuni, pedeapsa ce se aplică trebuie să fie obligatoriu: a) mai 
uşoară decât cea pronunţată anterior; b) mai gravă decât cea pronunţată 
anterior; c) cel puţin egală cu cea pronunţată anterior. 

63. Sporul aplicabil celei mai grele pedepse cu închisoarea, dintre cele 
stabilite de instanţa de judecată, în cazul concursului de infracţiuni, poate fi: 
a) doar până la maximul special al acesteia; b) până la o treime din maximul 
special al acesteia; c) până la maximul special al acesteia şi dacă acest 
maxim este neîndestulător, poate fi depăşit cu până la 5 ani. 

64. Contribuţia unui complice la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea 
penală se realizează: a) prin promisiuni de tăinuire a bunurilor provenite din 
săvârşirea faptei prevăzute de legea penală; b) prin determinarea autorului să 
comită o faptă; c) prin acte de executare directe şi nemijlocite. 

65. În cazul graţierii totale termenul de reabilitare curge: a) de la data actului 
de graţiere, dacă acesta este anterior hotărârii de condamnare; b) de la data 
hotărârii de condamnare când actul de graţiere este ulterior acesteia; c) de la 
data hotărârii de condamnare când actul de graţiere este anterior acesteia. 

66. Dacă locul de săvârşire a faptei, în conţinutul infracţiunii, constituie o 
condiţie cu rol de element circumstanţial agravant, nerealizarea acesteia: a) 
face ca fapta să nu mai fie infracţiune; b) nu influenţează existenţa 
infracţiunii în varianta tip; c) nu influenţează existenţa infracţiunii în 
varianta calificată. 

67. Pot constitui circumstanţe atenuante potrivit codului penal român: a) 
excesul justificat; b) depăşirea limitelor stării de necesitate; c) stăruinţa 
depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau pentru a 
repara paguba pricinuită.  

68. Când participarea unei persoane la săvârşirea unei fapte prevăzute de 
legea penală constă în acte de determinare, de sprijinire ca şi de executare 
directă şi nemijlocită, atunci contribuţia de autor este: a) principală în raport 
cu cea de instigator; b) secundară în raport cu cea de instigator; c) secundară 
în raport cu cea de complice. 

69. Imobilizarea victimei prin legarea ei de un calorifer, urmată de aplicarea 
unei lovituri cu un topor în cap ce a determinat decesul acesteia reprezintă: 



a) infracţiunea de omor (art. 174 C. pen.); b) infracţiunea de omor în 
concurs cu cea de lipsire de libertate (art. 174 C. pen. + art. 189 C. pen.); c) 
infracţiunea de omor calificat (art. 175 lit. d) C. pen. � profitând de 
neputinţa victimei de a se apăra). 

70. Sustragerea certificatului de înmatriculare al maşinii reprezintă: a) o 
infracţiune de furt simplu; b) o infracţiune de furt calificat în varianta de la 
art. 209 alin. 2 lit. b) C. pen. (furtul unui act care serveşte pentru dovedirea 
stării civile, legitimare sau identificare); c) nu reprezintă infracţiune. 

71. Încercarea de a determina o persoană, prin corupere, să dea declaraţii 
false într-o cauză în care are calitatea de martor reprezintă: a) instigare la 
mărturie mincinoasă; b) autorat la infracţiunea de încercare de a determina 
mărturia mincinoasă; c) instigare la încercarea de a determina mărturia 
mincinoasă. 

72. La infracţiunea de trafic de influenţă (art. 257 C.pen.) subiectul activ 
poate fi: a) orice persoană; b) doar un funcţionar public; c) funcţionarul care 
îndeplineşte un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu. 

73. Legarea mâinilor victimei pentru a-i fi luat bunul de către făptuitor poate 
constitui infracţiunea de: a) lipsire de libertate în mod ilegal în concurs cu 
furt; b) tâlhărie; c) lipsire de libertate în mod ilegal în concurs cu tâlhărie, 
chiar dacă victima este eliberată imediat după sustragerea bunului. 
74. În cazul în care, prin constrângere, două persoane au fiecare raport 
sexual cu aceeaşi victimă, sprijinindu-se reciproc (prin imobilizarea 
victimei), calificarea corectă a faptei este: a) câte o infracţiune de viol în 
variantă agravată (art. 197 alin. 2 lit. a) C.pen.) pentru fiecare făptuitor; b) 
câte o infracţiune de viol în variantă agravată (art. 197 alin. 2 lit. a) C.pen.) 
în concurs cu complicitate la viol în variantă agravată, pentru fiecare 
făptuitor; c) câte două infracţiuni de viol în variantă agravată (art. 197 alin. 2 
lit. a) C.pen.) pentru fiecare făptuitor. 
75. Falsificarea unui înscris sub semnătură privată şi folosirea lui de către 
autorul falsului reprezintă: a) infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură 
privată în concurs cu infracţiunea de uz de fals; b) infracţiunea de uz de fals; 
c) infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată. 

76. Infracţiunea de distrugere (art. 217 C. pen.): a) este o infracţiune de 
pericol; b) se poate săvârşi prin acţiune sau inacţiune; c) nu se pedepseşte 
dacă rămâne în stadiul de tentativă. 



77. 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. pen.); b) loviri sau vătămări cauzatoare 
de moarte (art. 183 C.pen.); c) vătămare corporală (art. 181 C.pen.). 

78. La �luarea de mită� pot fi confiscate de la subiectul activ: a) doar 
bunurile care au fost primite sau echivalentul lor în bani; b) bunurile care au 
fost promise; c) echivalentul bunurilor pe care le-a pretins cel mituit. 

79. Există infracţiunea de ultraj (art. 239 C.pen.): a) doar în ipoteza în care 
subiectul pasiv se află în exerciţiul funcţiunii; b) şi în ipoteza în care 
subiectul pasiv nu se află în exerciţiul funcţiuni, iar conduita autorului nu are 
legătură cu fapte îndeplinite de subiectul pasiv în exerciţiul funcţiunii; c) şi 
atunci când fapta se săvârşeşte asupra funcţionarului aflat în exercitarea 
atribuţiilor sale fără ca ea să aibă vreo legătură cu actele de serviciu ale 
subiectului pasiv. 

80. Omorul săvârşit asupra fratelui soţiei reprezintă: a) omor calificat, 
săvârşit asupra unei rude apropiate (art. 175 lit. c) C.pen.); b) omor simplu 
(art. 174 C.pen.); c) omor calificat, profitând de starea de neputinţă a 
victimei de a se apăra (art. 175 lit. d) C.pen.). 
81. La infracţiunea de �denunţare calomnioasă� (art. 259 C.pen.), 
învinuirea mincinoasă: a) nu poate fi făcută prin plângere; b) nu poate fi 
făcută prin sesizare anonimă; c) poate fi făcută printr-o sesizare semnată cu 
un pseudonim. 

82. Obiectul material al infracţiunii de gestiune frauduloasă este: a) doar un 
bun mobil; b) doar o sumă de bani; c) o universalitate de bunuri mobile 
şi/sau imobile. 

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



84. Infracţiunea de furt nu se consideră a fi consumată dacă: a) acţiunea de 
deposedare a persoanei vătămate a început, dar ea nu a fost dusă până la 
capăt; b) făptuitorul nu a reuşit să păstreze bunurile, fiind prins imediat după 
sustragere; c) făptuitorul sustrage bunul dintr-un loc asigurat cu pază, dar nu 
reuşeşte să treacă de paznic. 

85. Delapidarea (art. 2151 C.pen.) nu poate avea ca obiect material: a) bunul 
ajuns din eroare în gestiunea sau administrarea unităţii; b) bunurile în 
legătură cu care nu este în nici un mod angajată răspunderea civilă a unităţii 
(spre exemplu bunurile tăinuite de gestionar în depozitul său); c) plusurile în 
gestiune, dacă provenienţa lor are un caracter fraudulos. 

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

87. În procesul penal, măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei se 
pot lua: a) numai asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului; b) asupra 
bunurilor învinuitului sau inculpatului şi ale părţii responsabile civilmente; 
c) numai asupra bunurilor inculpatului. 

88. La cererea condamnatului, instanţa poate dispune eşalonarea plăţii 
amenzii pe cel mult: a) un an, în rate lunare; b) doi ani, în rate lunare; c) 
instanţa stabileşte perioada, funcţie de posibilităţile materiale ale celui 
condamnat. 

89. Hotărârea prin care instanţa se pronunţa asupra apelului se numeşte: a) 
sentinţă; b) decizie; c) încheiere. 

90. Excepţiile de necompetenţă în procesul penal poate fi ridicate: a) numai 
de procuror şi părţi; b) de procuror, oricare dintre părţi sau puse în discuţia 
părţilor chiar din oficiu; c) numai de părţi. 

91. Apelul declarat de procuror: a) poate fi retras de procurorul care l-a 
declarat; b) poate fi retras de procurorul ierarhic superior; c) nu poate fi 
retras. 

92. Potrivit regulilor de competenţă, tribunalul: a) judecă în primă instanţă, 
în apel şi în recurs; b) judecă numai în apel şi în recurs; c) judecă numai în 
primă instanţă şi în apel. 



93. În cazul infracţiunilor flagrante, termenul de apel este de: a) 3 zile, de la 
pronunţare; b) 10 zile, de la comunicare; c) 48 ore, de la pronunţare. 

94. Încetarea urmăririi penale se dispune dacă: a) există vreunul din cazurile 
prevăzute în art. 10 lit. f) � h) şi j) Cod procedură penală şi există învinuit 
sau inculpat în cauză; b) există vreunul din cazurile prevăzute în art. 10 lit. 
a) � e) Cod procedură penală şi există învinuit sau inculpat în cauză; c) 
există vreunul din cazurile prevăzute în art. 10 Cod procedură penală şi nu 
există învinuit sau inculpat în cauză. 

95. Arestarea preventivă a învinuitului se dispune de către: a)  judecător şi 
nu poate depăşi 10 zile; b)  procuror şi nu poate depăşi 5 zile; c)  judecător şi 
procuror şi nu poate depăşi 10 zile. 

96. Măsurile preventive reglementate de lege sunt: a) arestarea preventivă, 
sechestrul, inscripţia ipotecară; b) obligarea de a nu părăsi ţara, reţinerea; c) 
obligarea de a nu părăsi localitatea, restituirea lucrurilor. 

97. Începerea urmăririi penale, dispuse de organul de cercetare penală: a) 
este supusă confirmării motivate a procurorului; b) nu este supusă 
confirmării motivate a procurorului; c) legea nu cuprinde precizări cu privire 
la această situaţie. 

98. La soluţionarea cauzelor cu infractori minori: a) şedinţa de judecată este 
publică; b) şedinţa de judecată nu este publică; c) instanţa hotărăşte dacă 
este publică, funcţie de gravitatea infracţiunii comise. 

99. Rezultatul deliberării completului de judecată, se consemnează: a) într-
un proces verbal, în care se trec opiniile membrilor completului de judecată; 
b) într-o minută, care are conţinutul prevăzut de lege pentru dispozitivul 
hotărârii; c) într-o rezoluţie, care cuprinde toate măsurile dispuse de 
completul de judecată, pentru soluţionarea cauzei. 

100. Învinuitul este: a) persoana faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a 
acţiuni penale; b) persoana faţă de care se efectuează urmărirea penală cât 
timp nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa; c) persoana faţă 
de care s-a dispus trimiterea în judecată. 

 


