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1. Posesorul de bună-credinţă: a) nu poate dobândi fructele dacă a intrat în posesia bunului pe 
baza unui act încheiat cu o altă persoană decât adevăratul proprietar; b) poate exercita acţiunile 
posesorii inclusiv împotriva adevăratului proprietar; c) dobândeşte fructele industriale sau civile 
zi cu zi. 

2. 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; c) atrage, în caz de 
nerespectare, nulitatea absolută a actului juridic. 

3. Clauza inserată într-un antecontract de vânzare-cumpărare imobiliară potrivit căreia : �Dacă 
până la data de 11 iunie 2005, din motive neimputabile părţilor, nu se va perfecta contractul de 
vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică, prezentul antecontract se consideră caduc 
(desfiinţat), caz în care ambele părţi vor fi repuse de drept  în situaţia anterioară încheierii lui.�: 
a) are valoarea unui pact comisoriu de gradul III, nici una dintre părţi neavând dreptul să ceară 
daune-interese; b) atrage încetarea de drept a antecontractului şi repunerea părţilor în situaţia 
anterioară (dacă este cazul); c) nu este valabilă, dacă nu a fost încheiată în formă autentică cerută 
de Legea nr. 7/1996, cu modificările ulterioare. 

4. Garanţia contra evicţiunii: a) poate fi înlăturată integral prin convenţia părţilor; b) este, în 
principiu, transmisibilă succesorilor universali sau cu titlu universali ai vânzătorului; c) este 
netransmisibilă fiind datorată numai de vânzător, în temeiul dispoziţiilor art. 973 C.civ.. 

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

6. În cazul în care s-a vândut un imobil, pentru care nu s-a stabilit un termen pentru plata preţului, 
dreptul la acţiune al vânzătorului pentru plata preţului începe să curgă: a) de la data naşterii 
raportului de drept, adică de la data încheierii actului de vânzare; b) de la data intabulării 
dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele cumpărătorului; c) de la data predării 
imobilului sau, după caz, din ziua  stabilită de părţi pentru predarea lui. 

7. În caz de pluralitate de mandatari: a) aceştia sunt de drept  obligaţi solidar faţă de mandant; b)  
ei trebuie să execute împreună mandatul; c) fiecare poate executa mandatul singur, dacă nu s-a 
prevăzut altfel în contract. 

8. Pentru admiterea acţiunii în revendicare, reclamantul este suficient să facă dovada dreptului 
său de proprietate cu: a) certificatul de moştenitor sau de legatar eliberat de notarul public; b) 
certificatul de sarcini fiscale, care atestă plata la zi a impozitelor aferente bunului revendicat; c) 
un act translativ, constitutiv sau declarativ de proprietate care poate fi opus cu succes pârâtului. 

9. Actul juridic prin care o parte contractantă declară că renunţă la orice pretenţii derivate din 
faptul că la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a lipsit încuvinţarea autorităţii 
tutelare necesară înstrăinării: a) are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi); b) poate fi opus 
terţilor care, ulterior vânzării, dar înainte de renunţare, au dobândit în mod valabil vreun drept 



real în legătură cu acelaşi imobil; c) nu poate fi opus terţilor care au dobândit ulterior vânzării, dar 
înainte de renunţare, vreun drept  personal în legătură cu acelaşi imobil. 
10. În cazul contractului sinalagmatic translativ de proprietate afectat de o condiţie suspensivă, 
riscul pieirii lucrului pendente condicione se suportă de: a) înstrăinător, dacă lucrul a pierit 
parţial; b) dobânditor, dacă lucrul a pierit parţial; c) partea din culpa căreia a pierit lucrul. 

11. Obiectul actului juridic civil: a) constă în drepturile şi obligaţiile părţilor; b) trebuie, printre 
altele, să fie licit; c) constă în scopul urmărit la încheierea actului. 

12. Mandatarul general poate încheia: a) un contract de garanţie reală mobiliară; b) un contract de 
asigurare a unui bun; c) o tranzacţie. 

13. Cererea prin care reclamantul solicită instanţei să constate că a intervenit prescripţia dreptului 
material la acţiune: a) are caracter mixt; b) este admisibilă, chiar dacă reclamnatul a achitat o 
parte din debitul datorat; c) este prescriptibilă extinctiv.  
14. Sunt îndreptăţiţi să invoce reducţiunea liberalităţilor excesive: a) moştenitorii rezervatari, 
indiferent dacă au acceptat sau nu moştenirea; b) moştenitorii rezervatari care au acceptat 
moştenirea, chiar dacă, anterior deschiderii succesiunii, renunţaseră la dreptul de a invoca 
reducţiunea; c) cei care au dobândit cu titlu particular de la moştenitorii rezervatari. 

15. Dacă într-un contract sinalagmatic cu executare dintr-o dată s-a stipulat o clauză prin care 
părţile au declarat că �în caz de neexecutare contractul se desfiinţează de plin drept, fără 
întârziere şi fără nici o altă formalitate�, această clauză: a) poate fi invocată atât de creditor, cât 
şi de debitor; b) presupune,  pentru a fi operantă,  intervenţia instanţei; c) poate fi invocată doar 
de creditor. 

16. Într-un contract de donaţie de bunuri imobile este ilicită: a) intenţia de a gratifica a 
donatorului, dacă acesta a urmărit să împiedice executarea silită a bunului donat de către 
creditorii săi; b) nedeclararea de către donator a ipotecii care greva bunul donat; c) intenţia 
donatorului de a determina pe gratificat să pună capăt căsniciei contractate cu altă persoană. 

17. Predarea bunului individual determinat care face obiectul unui contract de prestări de servicii 
se face: a) la domiciliul debitorului; b) în starea în care se găseşte la data semnării contractului; c) 
la locul în care bunul se afla la momentul încheierii contractului.  

18. În cazul termenului suspensiv stipulat în favoarea debitorului: a) starea de insolvabilitate a 
debitorului nu atrage decăderea din benficiul termenului; b) prescripţia începe să curgă la data 
împlinirii termenului; c) creditorul este îndreptăţit să primească plata înainte de scadenţă. 

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

20. Opţiunea succesorală este un: a) act confirmativ; b) act irevocabil; c) act  translativ de 
drepturi. 

21. În materia coproprietăţii obişnuite: a) fiecare dintre coproprietari poate dispune liber de cota 
sa parte ideală din drept, nefiind, de regulă, obligat să acorde preferinţă celorlalţi coproprietari în 



caz de înstrăinare decât în situaţiile expres prevăzute de lege; b) actele de dispoziţie asupra 
bunului comun făcute în lipsa acordului tuturor coproprietarilor se anulează cu efect retroactiv 
dacă bunul nu este atribuit, în urma partajului, către coproprietarul înstrăinător; c) actele de 
conservare sunt, în principiu, exceptate de la regula unanimităţii.  

22. Dacă într-un contract de donaţie de imobile s-a stipulat de către părţi că în caz de predeces a 
donatarului şi descendenţilor lui, bunul donat se va reîntoarce de drept în patrimoniul 
descendenţilor donatorului aflaţi în viaţă, această clauză: a) este valabilă şi opozabilă terţilor, 
chiar dacă clauza de întoarcere nu a fost înscrisă în cartea funciară; b) nu poate fi opusă în nici un 
caz terţilor subachizitori cu titlu oneros şi de bună-credinţă; c) este lovită de nulitate, fiind 
nevalabilă. 

23. În concurs cu doi descendenţi ai defunctului, cota legală a soţului supravieţuitor este de: a) 
1/3; b) 1/4; c) 1/8. 

24. Nulitatea relativă: a) poate fi invocată de oricine dacă se face dovada unui interes; b) atrage 
desfiinţarea parţială a actului juridic; c) nu este aplicabilă în toate cazurile de eroare la încheierea 
actului juridic.  

25. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare este: a) translativă de proprietate îndată ce 
beneficiarul cumpărător a plătit anticipat preţul integral convenit; b) poate fi executată în natură 
prin pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare; c) trebuie 
încheiată în formă autentică, dacă are ca obiect înstrăinarea viitoare a unui teren. 

26. Cauza actului juridic civil este falsă: a) dacă există eroare asupra motivului 
determinant(scopului mediat); b) dacă lipseşte scopul imediat(scopul obligaţiei) într-un act juridic 
nenumit; c) în cazul lipsei discernământului. 
27. Nedemnitatea succesorală: a) poate fi invocată numai de comoştenitorii chemaţi la moştenire 
împreună cu nedemnul; b) este o pedeapsă civilă strict personală, care nu produce efecte faţă de 
copiii nedemnului; c) operează de drept, instanţa constatând numai nedemnitatea. 

28. Cursul prescripţiei extinctive se întrerupe în cazul: a) punerii în întârziere a debitorului în 
condiţiile legii; b) în care un minor este lipsit de ocrotirea părintească; c) recunoaşterii datoriei de 
către debitor înainte de împlinirea termenului de prescripţie extinctivă. 

29. Cel care printr-un act încheiat în formă autentică  promite celeilate părţi o sumă de bani 
pentru ca aceasta din urmă să accepte continuarea relaţiilor extraconjugale: a) nu are acţiune în 
declararea nulităţii absolute, deoarece nemo auditur propriam turpitudinem allegans; b) poate fi 
executat silit, fără a se putea apăra prin invocarea regulii nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans sau în alt mod; c)  poate refuza plata invocând nulitatea absolută a acestui contract. 
30. Cel care a primit o plată făcută din eroare: a) trebuie să fie imdemnizat pentru cheltuielile 
utile efectuate în legătură cu lucrul datorat, chiar dacă este de rea-credinţă; b) este ţinut de 
restituirea contravalorii bunului, dacă acesta a pierit în mod fortuit; c) poate fi obligat să restituie 
alături de bun şi toate fructele încasate sau percepute, indiferent de buna ori reaua credinţă.  

31. În cazul în care s-a realizat (îndeplinit) condiţia rezolutorie: a) actul juridic se consolidează 
retroactiv, afară de de cazul când părţile au prevăzut altfel; b) părţile trebuie să-şi restituie 
prestaţiile efectuate; c) fructele care au fost culese de dobânditorul sub condiţie rezolutorie 
trebuie restituite. 



32. Cesiunea contractului de locaţiune: a) este posibilă numai dacă în contractul de locaţiune s-a 
prevăzut în mod expres dreptul locatarului de a subînchiria ori de a cesiona contractul; b) permite 
cesionarului să îl acţioneze în judecată pe locator numai prin intermediul acţiunii oblice; c) 
constituie o înstrăinare a dreptului de folosinţă al locatarului către un terţ. 

33. Justul titlu, condiţie specială a uzucapiunii prescurtate: a) poate consta, în unele cazuri, într-o 
hotărâre judecătorească; b) nu poate fi invocat dacă este afectat de o cauză de nulitate; c) poate fi 
putativ dacă uzucapantul imobilului a avut, la data intrării în posesie, convingerea sinceră că 
posesorul anterior a dorit să îi transmită proprietatea. 

34. Rezilierea unui contract sinalagmatic: a) operează de drept (ipso iure); b) nu atrage 
desfiinţarea contractului cu efect retroactiv; c) se aplică indiferent de gravitatea culpei imputabile 
debitorului şi indiferent de caracterul principal ori accesoriu al obligaţiei neexecutate. 

35. Contractul de locaţiune: a) este un contract real constitutiv de drepturi reale; b) dacă nu 
prevede un termen, poate înceta prin denunţare unilaterală; c) este opozabil cumpărătorului 
bunului dat în locaţiune numai dacă a fost încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani. 

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. În virtutea rolului activ, judecătorul este îndreptăţit: a) să ordone probe din oficiu, chiar dacă 
părţile se împotrivesc; b) să dea îndrumări părţii care este asistată sau reprezentată de avocat cu 
privire la drepturile ce îi revin în proces; c) să modifice obiectul cererii de chemare în judecată. 

38. Încheierea prin care s-a admis cererea de recuzare: a) nu se citeşte în şedinţă publică; b) nu 
este supusă nici unei căi de atac; c) poate fi atacată numai o dată cu hotărârea de fond. 

39. 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. 

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. Tribunalele judecă în primă instanţă: a) toate cererile şi procesele în materie  comercială; b) 
cererile referitoare la încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiilor; c) procesele şi cererile în 
materie civilă cu o valoare de până la 1 miliard lei. 

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) care 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. Formalitatea multiplului exemplar este necesară în cazul înscrisurilor sub semnătură privată 
ce constată: a) contracte unilaterale; b) convenţii sinalagmatice; c) orice act juridic. 

49. Actul întrerupător de perimare: a) efectuat de unul dintre coparticipanţi profită şi celorlalţi 
coparticipanţi; b) poate fi efectuat de instanţă din oficiu; c) este orice act de procedură efectuat de 
oricare din părţi. 

50. Încheierea de admitere în principiu a cererii de partaj: a) nu presupune întocmirea unei 
minute; b) trebuie pronunţată indiferent de complexitatea pricinii; c) poate fi completată printr-o 
încheiere suplimentară. 

51. 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. 

52. 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. 

53. 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. 

54. Când timpul în care se săvârşeşte fapta, în conţinutul infracţiunii, reprezintă o condiţie 
esenţială, nerealizarea acesteia: a) face ca fapta să nu se realizeze în variantă calificată; b) nu 
influenţează existenţa infracţiunii; c) face ca fapta să nu fie infracţiune. 

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

56. Dacă infractorul condamnat definitiv pentru o infracţiune este judecat ulterior pentru o 
infracţiune concurentă, pedeapsa stabilită pentru aceasta: a) se contopeşte cu pedeapsa anterioară 



definitivă; b) se cumulează cu pedeapsa anterioară definitivă; c) se aplică şi se sporeşte 
obligatoriu la maximul ei special. 

57. Excesul justificat este: a) o cauză care înlătură caracterul penal al faptei; b) cauza care 
înlătură răspunderea penală; c) circumstanţă atenuantă legală. 
58. Participaţia penală este improprie când: a) instigatorul acţionează din culpă şi autorul fără 
vinovăţie; b) instigatorul acţionează cu intenţie, iar autorul din culpă; c) complicele acţionează 
fără vinovăţie, iar autorul săvârşeşte fapta cu intenţie depăşită. 

59. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei intervine când se descoperă că cel 
condamnat mai săvârşise anterior suspendării: a) numai o infracţiune intenţionată; b) atât o 
infracţiune intenţionată cât şi din culpă; c) numai o infracţiune din culpă. 

60. 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. 

61. 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. 

62. Pedepsele complimentare aplicate pe lângă pedepsele stabilite în cazul recidivei după 
condamnare se aplică pe lângă pedeapsa rezultantă: a) toate dacă sunt de natură diferită; b) toate 
dacă sunt de aceeaşi natură şi acelaşi conţinut; c) numai dacă au fost aplicate pe lângă pedeapsa 
cea mai grea. 

63. Culpa simplă există când infractorul: a) prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu-l urmăreşte, 
acceptă posibilitatea producerii lui; b) nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l 
prevadă; c) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va 
produce. 

64. În cazul concursului cu conexitate consecvenţională, infracţiunile se săvârşesc: a) ambele din 
culpă; b) prima infracţiune cu intenţie şi a doua din culpă; c) prima infracţiune cu intenţie ori din 
culpă şi a doua numai cu intenţie. 

65. 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. 

66. Când hotărârea de a săvârşi o infracţiune a fost pusă în executare, dar executarea a fost 
întreruptă, se realizează: a) o tentativă relativ improprie; b) o tentativă imperfectă; c) o tentativă 
perfectă. 

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



68. Unitatea de rezoluţie infracţională cu care se săvârşesc acţiunile sau inacţiunile 
caracterizează: a) concursul de infracţiuni; b) infracţiunea continuată; c) infracţiunea progresivă. 

69. Există înşelăciune în varianta agravată atunci când fapta: a) se comite în scopul de a obţine un 
folos material injust; b) a pricinuit o pagubă; c) este săvârşită prin folosire de nume sau calităţi 
mincinoase. 

70. Nu poate exista infracţiunea de furt atunci când: a) bunul în cauză aparţine făptuitorului; b) 
bunul în cauză fusese înmânat făptuitorului de către persoana vătămată; c) bunul în cauză fusese 
pierdut. 

71. Imobilizarea victimei prin legarea mâinilor şi constrângerea la întreţinerea unui raport sexual, 
reprezintă infracţiunea de: a) viol; b) viol în concurs cu lipsire de libertate; c) viol în varianta 
agravată. 

72. Favorizarea infractorului (art. 264 C.pen.) are ca situaţie premisă: a) existenţa unei infracţiuni 
comise de o altă persoană decât favorizatorul; b) începerea urmăririi penale pentru o faptă comisă 
de o altă persoană decât favorizatorul; c) existenţa unei condamnări definitive pentru o infracţiune 
săvârşită de altă persoană decât favorizatorul. 

73. În cazul în care făptuitorul ameninţă cu bătaia două persoane, constrângându-le astfel să-i 
predea bunurile personale ce le aveau asupra lor, fapta constituie: a) o infracţiune de tâlhărie; b) 
două infracţiuni de tâlhărie aflate în concurs; c) o infracţiune de tâlhărie în variantă agravată. 

74. Pentru existenţa infracţiunii de �primire de foloase necuvenite�: a) este necesar să fi existat 
o înţelegere prealabilă realizării actului între funcţionar şi cel care oferă foloasele necuvenite; b) 
este suficientă existenţa unei promisiuni sau pretinderea unor foloase necuvenite de către 
funcţionar; c) este necesară primirea unor foloase după îndeplinirea actului. 

75. Omorul săvârşit din interes material (art. 175 lit. b) C.pen.): a) se poate reţine indiferent dacă 
făptuitorul a obţinut sau nu satisfacerea interesului urmărit; b) se poate reţine şi când mobilul 
omorului a fost gelozia, dacă în urma infracţiunii făptuitorul realizează un avantaj material; c) nu 
se poate reţine dacă interesul material urmărit este legitim.  

76. Elementul material al infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale este: a) falsificarea 
unui înscris oficial, cu prilejul întocmirii acestuia, prin consemnarea unor fapte sau împrejurări 
neadevărate ori neconsemnarea unor date sau împrejurări; b) falsificarea unui înscris oficial prin 
contrafacerea scrierii sau a subscrierii ori prin alterarea lui în orice mod; c) folosirea unui înscris 
oficial în vederea producerii de consecinţe juridice. 

77. La infracţiunea de �dare de mită� (art. 255 C.pen.) elementul material al faptei: a) se 
săvârşeşte doar anterior efectuării sau neefectuării actului de serviciu; b) se săvârşeşte doar 
ulterior efectuării sau neefectuării actului de serviciu; c) se poate săvârşi fie anterior, fie ulterior 
efectuării sau nefectuării actului de serviciu. 

78. La infracţiunea de fals intelectual (art. 289 C.pen.): a) nu este posibil coautoratul; b) 
elementul material nu se poate realiza prin omisiune; c) tentativa este posibilă şi este pedepsită. 



79. În cazul infracţiunii de abuz de încredere, făptuitorul poate deţine bunul în baza: a) unui 
contract translativ de proprietate; b) unui act al unei autorităţi; c) în baza unui contract de 
împrumut de consumaţie (mutuum). 

80. În cazul �denunţării calomnioase� (art. 259 C.pen.) învinuirea mincinoasă: a) se poate referi 
la o faptă care ar expune persoana la o sancţiune disciplinară; b) se poate referi la săvârşirea unei 
contravenţii; c) se poate referi doar la săvârşirea unei infracţiuni. 

81. La infracţiunea de uz de fals (art. 291 C.pen.), obiectul material: a) poate fi doar un înscris 
sub semnătură privată; b) este reprezentat de înscrisul fals folosit; c) poate fi doar un înscris 
oficial. 

82. Dacă în urma unui accident rutier victima necesită pentru vindecare 8 zile de îngrijiri 
medicale, fapta va fi încadrată ca: a) vătămare corporală din culpă (art. 184 alin. 3 C.pen.); b) 
lovire sau alte violenţe (art. 180 alin. 2 C.pen.); c) fapta nu este infracţiune. 
83. Situaţia premisă în cazul infracţiunii de tăinuire constă în: a) o infracţiune contra 
patrimoniului; b) o faptă prevăzută de legea penală din care rezultă un bun; c) o hotărâre 
judecătorească de condamnare pentru o infracţiune contra patrimoniului. 

84. Sustragerea unui bun de către un făptuitor reprezintă: a) infracţiunea de furt calificat săvârşit 
în loc public dacă bunul se afla într-o cameră de hotel; b) infracţiunea de furt calificat săvârşit 
într-un mijloc de transport în comun dacă sustragerea are loc într-un taxi; c) infracţiunea de furt 
calificat săvârşit în loc public dacă fapta are loc într-un magazin deschis, dar în care nu se află 
nici un cumpărător. 

85. Infracţiunea de mărturie mincinoasă (art. 260 C.pen.): a) este incriminată şi în forma 
tentativei; b) nu poate avea forma continuată; c) se consumă în momentul în care s-au făcut 
afirmaţiile mincinoase, chiar dacă soluţia dată în cauză a fost justă. 

86. Potrivit normelor procesual penale, organul de cercetare penală este obligat să procedeze din 
nou la prezentarea materialului de urmărire penală, dacă: a) avocatul inculpatului solicită din nou 
prezentarea materialului de urmărire penală; b) după examinarea cauzei, procurorul consideră 
necesară prezentarea din nou a materialului de urmărire penală; c) a efectuat noi acte de cercetare 
penală în cauza respectivă. 

87. Dacă constată existenţa vreunuia din cazurile prevăzute la art. 10 lit. a-e şi dacă există învinuit 
sau inculpat în cauză, procurorul dispune: a) încetarea urmăririi penale; b) scoaterea de sub 
urmărire penală; c) clasarea cauzei. 

88. Încetarea de drept a măsurilor de prevenţie intervine, atunci când: a) s-au schimbat temeiurile 
care au determinat luarea măsurii respective; b) nu mai există vreun temei care să justifice 
menţinerea măsurii respective; c) s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală. 

89. Suspendarea urmăririi penale se dispune: a) de către organul de cercetare penală prin rezoluţie 
sau ordonanţă; b) de către procuror prin ordonanţă; c) suspendarea urmăririi penale poate fi 
dispusă atât de organul de cercetare penală cât şi de procuror, prin ordonanţă. 



90. Termenul de declarare a apelului, este de: a) 10 zile, dacă legea nu dispune altfel; b) 15 zile 
cu excepţia hotărârilor pronunţate în cazul infracţiunilor flagrante; c) termenul de apel este 
întotdeauna de 10 zile. 

91. În cauzele penale, calitatea de expert este incompatibilă cu calitatea de: a) martor, în aceeaşi 
cauză; b) martor în oricare altă cauză penală; c) nu este incompatibilă cu calitatea de martor. 

92. Competenţa de soluţionare a cererilor de strămutare revine: a) Tribunalului; b) Curţii de Apel; 
c) Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

93. Se sancţionează cu nulitatea absolută nerespectarea dispoziţiilor procedurale privind: a) 
efectuarea anchetei sociale în cauzele cu minori; b) efectuarea percheziţiilor; c) efectuarea 
expertizelor. 

94. Rezultatul deliberării membrilor completului de judecată, se consemnează: a) într-un process 
verbal, semnat de membrii completului şi de grefier; b) într-o minută, care trebuie să aibă 
conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii; c) într-o rezoluţie care trebuie să cuprindă pe 
scurt concluziile membrilor completului de judecată. 

95. Poate introduce plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală: a) numai 
învinuitul sau inculpatul; b) numai părţile implicate în soluţionarea cauzei; c) orice persoană, 
dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime.  

96. Organul de urmărire penală poate dispune începerea urmăririi penale prin: a) rezoluţie sau 
rechizitoriu; b) numai prin ordonanţă; c) rezoluţie sau proces-verbal. 

97. Rechizitoriul este: a) actul prin care se dispune începerea urmăririi penale; b) actul de sesizare 
a instanţei de judecată; c) actul prin care se prezintă materialul de urmărire penală. 

98. În procesul penal, măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se iau 
asupra bunurilor: a) învinuitului, inculpatului şi persoanei responsabile civilmente; b) numai 
asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului; c) nu se dispun măsuri asigurătorii pentru 
garantarea plăţii amenzii penale. 

99. Apelul declarat în termen este suspensiv de executare: a) numai în ceea ce priveşte latura 
penală a cauzei; b) în ceea ce priveşte latura penală cât şi latura civilă, afară de cazul când legea 
dispune altfel; c) instanţa hotărăşte cu privire la efectul suspensiv al apelului. 

100. Măsura preventivă a arestării inculpatului, poate fi luată: a) numai de judecător; b) procuror 
în cursul urmăririi penale şi de judecător în cursul judecăţii; c) numai de procuror, în faza de 
urmărire penală. 

 


