
1. 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. 

2. 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. 

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

4. Donaţia unui imobil proprietatea altei persoane este: a) valabilă dacă donatarul a fost de bună-
credinţă; b) lovită de nulitate absolută; c) lovită de nulitate relativă dacă donatorul a fost de bună-
credinţă. 

5. 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. 

6. Constituie un efect specific contractului sinalagmatic: a) irevocabilitatea; b) excepţia de 
neexecutare; c) opozabilitatea faţă de terţi. 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. În concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi ai defunctului, cota legală a soţului supravieţuitor 
este de: a) 1/4; b) 1/3; c) 1/2. 

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

12. 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. 

13. 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. 

14. Sumele de bani cuvenite mandantului şi întrebuinţate de mandatar în propriul folos produc 
dobânzi de la data: a) când mandantul a cerut acele sume; b) întrebuinţării acelor sume de către 
mandatar; c) introducerii cererii de chemare în judecată având ca obiect restituirea sumelor 
respective. 

15. Obiectul actului juridic civil constă în: a) clauzele stabilite de părţi; b) conduita părţilor; c) 
drepturile şi obligaţiile părţilor. 

16. 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. 

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

18. 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. 

19. Actul de opţiune succesorală este un act: a) esenţialmente personal; b) nesusceptibil de 
modalităţi; c) constitutiv de drepturi. 

20. 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. 

21. Cauza actului juridic civil este falsă: a) în cazul lipsei discernământului; b) atunci când 
contravine regulilor de convieţuire socială; c) dacă există eroare asupra scopului mediat. 

22. Sublocaţiunea reprezintă: a) o cesiune a locaţiunii; b) un comodat; c) un alt contract de 
locaţiune. 

23. Sunt supuse reducţiunii, în măsura în care încalcă rezerva succesorală: a) numai legatele; b) 
toate actele juridice cu titlu gratuit; c) legatele şi donaţiile.  

24. Cursul prescripţiei extinctive se întrerupe dacă: a) apare o cauză de forţă majoră; b) debitorul 
solicită creditorului să îi acorde o amânare a plăţii; c) creditorul îl notifică pe debitor, solicitându-
i plata. 

25. 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. 

26. 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. 



27. Acţiunea redhibitorie: a) este acţiunea în justiţie prin care se invocă nulitatea relativă pentru 
leziune; b) reprezintă un caz particular de acţiune în rezoluţiune; c) poate fi exercitată numai de 
către cumpărător, nu şi de către subdobânditor. 

28. Sunt avânzi-cauză ai părţilor unui act juridic, 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. 

29. Sunt moştenitori rezervatari: a) părinţii defunctului; b) fraţii defunctului; c) bunicii 
defunctului. 

30. 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. 

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

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

33. Intervine nulitatea relativă în cazul: a) dolului principal; b) neexecutării culpabile a obligaţiei 
asumate prin contract; c) imposibilităţii fortuite de executare. 

34. 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. 

35. Riscul contractului sinalagmatic netranslativ de proprietate se suportă de: a) ambele părţi, în 
mod egal; b) debitorul obligaţiei imposibil de executat; c) ambele părţi, proporţional cu culpa 
fiecăreia. 

36. În materia popririi asigurătorii, cauţiunea nu este obligatorie în cazul în care creditorul: a) are 
act scris care constată o obligaţie civilă exigibilă; b) are o creanţă neexigibilă şi învederează că 
debitorul nu a dat garanţiile promise; c) are o creanţă exigibilă care nu este constatată prin act 
scris. 

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

38. În cazul contestaţiei în anulare obişnuite partea: a) poate exercita contestaţia numai dacă nu a 
putut invoca motivul pe calea apelului sau recursului; b) are opţiune între recurs şi contestaţie; c) 
poate exercita contestaţia numai dacă nu a putut invoca motivul pe calea apelului şi recursului. 

39. 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. 



40. Instanţa poate suspenda judecata: a) când nici una din părţi nu se prezintă deşi au fost legal 
citate şi nici una nu a solicitat judecarea în lipsă; b) când s-a început urmărirea penală pentru o 
infracţiune care ar avea înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea; c) când se 
ivesc indiciile săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra 
cauzei. 

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

42. Somaţia nu este necesară în cazul: a) executării altor obligaţii de a face sau a nu face; b) 
executării creanţelor fiscale; c) popririi. 

43. Coparticiparea procesuală: a) este întotdeauna facultativă; b) poate avea loc numai dacă 
obiectul pricinii este un drept sau o obligaţie comună; c) poate fi şi obligatorie. 

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

45. Nu sunt susceptibile de apel hotărârile privind: a) desfacerea căsătoriei în procedura de drept 
comun; b) nulitatea căsătoriei; c) nulitatea adopţiei. 

46. Intervine nulitatea în cazul în care: a) cererea de chemare în judecată a fost formulată de o 
entitate lipsită de capacitate procesuală de folosinţă; b) instanţa a respins apelul, deşi intimatul nu 
era legal citat şi nici nu s-a prezentat la judecată; c) pronunţarea hotărârii a fost amânată cu mai 
mult de 7 zile. 

47. În materia partajului judiciar: a) hotărârile sunt supuse apelului, care este de competenţa curţii 
de apel; b) competenţa materială pentru judecata în primă instanţă aparţine întotdeauna 
judecătoriei; c) recursul este de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dacă valoarea 
obiectului litigiului depăşeşte 1 miliard lei. 

48. Excepţia lipsei calităţii procesuale active: a) poate fi invocată numai de pârât; b) este o 
excepţie de fond, absolută şi peremptorie; c) trebuie unită cu fondul. 

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

50. Decăderea devine inoperantă: a) ori de câte ori părţile se înţeleg în acest sens; b) dacă nu mai 
pot fi exercitate căile procesuale prin care se putea invoca; c) dacă instanţa apreciază că nu s-a 
produs nici o vătămare. 

51. Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei: a) dacă pedeapsa 
aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani; b) dacă paguba produsă prin infracţiune este reparată 
integral până la pronunţarea hotărârii; c) dacă se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar 
fără executarea acesteia. 



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

53. 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. 

54. 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 infracţiune. 

55. Când în activitatea unui participant la săvârşirea unei infracţiuni se pot distinge atât acte de 
instigare cât şi de complicitate, participantul va fi pedepsit: a) pentru instigare; b) pentru 
complicitate; c) atât pentru instigare cât şi pentru complicitate. 

56. Termenele de reabilitare se socotesc: a) în caz de graţiere totală antecondamnatorie, de la data 
actului de graţiere; b) în caz de graţiere a restului de pedeapsă, de la data rămânerii definitive a 
hotărârii de condamnare; c) pentru cei condamnaţi la pedeapsa amenzii, de la data achitării ei. 

57. 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. 

58. Pronunţarea unei condamnări definitive în cursul termenului de reabilitare: a) întreruperea 
cursului termenului de reabilitare; b) nu are nici un efect asupra acestui termen care va curge ne-
stingherit, iar la expirarea lui va putea conduce la reabilitare pentru condamnarea în raport cu care 
a curs; c) suspendarea cursului termenului de reabilitare.  

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. În cazul concursului de infracţiuni, pedepsele complimentare stabilite pe lângă pedepsele 
principale, se aplică pe lângă pedeapsa rezultantă a închisorii: a) numai cele asemănătoare; b) 
toate dacă sunt de aceeaşi natură, dar cu conţinut diferit; c) toate dacă sunt de aceeaşi natură şi cu 
acelaşi conţinut. 

61. Nu pot fi săvârşite în coautorat: a) infracţiunile omisive; b) infracţiunile comisive; c) 
infracţiunile intenţionate. 

62. 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 se afectează 
existenţa infracţiunii unice continue; c) se realizează conţinutul unei infracţiuni complexe. 



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. 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. 

65. Sporirea pedepsei cu închisoarea, celei mai grele, dintre cele stabilite de instanţa de judecată, 
în cazul concursului de infracţiuni, este: a) obligatorie; b) facultativă; c) obligatorie până la 
maximul ei special. 

66. Complicele la o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie se sancţionează: a) cu 
aceeaşi pedeapsă care a fost aplicată autorului; b) cu aceeaşi pedeapsă care a fost aplicată 
instigatorului; c) cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. 

67. În cazul concursului cu conexitate etiologică, infracţiunile se săvârşesc: a) ambele cu intenţie; 
b) ambele din culpă; c) una din culpă alta cu intenţie. 

68. Infracţiunea continuată se epuizează: a) la data comiterii ultimului act de executare; b) la data 
comiterii primului act de executare; c) la data comiterii fiecărui act de executare. 

69. 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.) 

70. Dacă făptuitorul solicită victimei să-i predea haina, ameninţând-o cu un cuţit şi victima se 
conformează, încadrarea juridică va fi: a) şantaj (art. 194 C.pen.); b) ameninţare (art. 193 C.pen.); 
c) tâlhărie (art. 211 C.pen.). 

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. Pentru existenţa infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale (art. 288 C.pen.): a) este 
necesar ca subiectul activ să fie un funcţionar; b) este necesar ca înscrisul falsificat să fi produs 
consecinţe juridice; c) nu este necesar ca înscrisul să fie folosit. 

73. Cel care instigă mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naştere să-şi ucidă copilul 
poate fi condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de: a) instigare la pruncucidere; b) complicitate 
la pruncucidere; c) instigare la omor calificat. 

74. Nu poate exista infracţiunea de abuz de încredere (art. 213 C.pen.) în cazul în care făptuitorul 
îşi însuşeşte: a) o sumă de bani pe care avea obligaţia să o depună la C.E.C. pe numele 
proprietarului; b) o sumă de bani care îi fusese dată cu titlu de împrumut; c) o sumă de bani care 
îi fusese înmânată pentru a procura plătitorului anumite servicii (o excursie, un bilet la spectacol 
etc.). 



75. 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 
varianţa tip; c) violare de domiciliu în formă consumată în variantă agravată. 

76. Subiectul activ al infracţiunii de �trafic de influenţă� este: a) funcţionarul care înfăptuieşte 
un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu în schimbul unui folos material injust; b) persoana 
care are sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar; c) doar funcţionarul public. 

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. Omorul săvârşit cu premeditare (art. 175 lit. a) C.pen.): a) implică o simplă chibzuire 
anterioară asupra faptei; b) implică exteriorizarea rezoluţiei infracţionale prin acte de pregătire a 
infracţiunii; c) implică existenţa unui interval de timp între luarea hotărârii de a comite 
infracţiunea şi săvârşirea acesteia, chiar dacă făptuitorul nu a chibzuit asupra faptei şi nu a 
pregătit-o. 

79. 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). 

80. Mărturia mincinoasă (art. 260 C.pen.) are ca urmare: a) crearea unei stări de pericol pentru 
înfăptuirea justiţiei; b) soluţionarea injustă a unei cauze; c) condamnarea pe nedrept a unei 
persoane. 

81. Uciderea din culpă (art. 178 C.pen.) se reţine în variantă agravată: a) când fapta a fost comisă 
de două sau mai multe persoane împreună; b) când prin fapta comisă s-a cauzat moartea a două 
sau mai multor persoane; c) când fapta a fost comisă de către o persoană care a mai săvârşit un 
omor. 

82. La infracţiunea de înşelăciune (art. 215 C.pen.) urmarea imediată constă: a) într-o stare de 
pericol cu privire la patrimoniul victimei; b) într-o pagubă ce se produce în patrimoniul victimei; 
c) în obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust. 
83. Omorul (art. 174 C.pen.) reprezintă uciderea unei persoane săvârşită cu: a) orice formă de 
vinovăţie; b) intenţie directă sau indirectă; c) intenţie sau praeterintenţie. 

84. Prin constrângere, A întreţine un raport sexual cu B. În urma violenţelor aplicate cu această 
ocazie de către A, B a suferit leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare 20 de zile de 
îngrijiri medicale. Calificarea corectă a faptei este: a) art. 197 C.pen. (viol); b) art. 197 C.pen. 
(viol) în concurs cu art. 180 C.pen. (lovire sau alte violenţe); c) art. 197 C.pen. (viol) în concurs 
cu art. 181 C.pen. (vătămare corporală). 

85. Elementul material al infracţiunii de tăinuire (art. 221 C.pen.) poate consta în: a) 
transformarea unui bun cunoscând ca acesta provine din săvârşirea 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. 



86. Actele premergătoare se efectuează: a) în vederea începerii urmăririi penale; b) în vederea 
punerii în mişcare a acţiunii penale; c) în vederea luării măsurii arestării preventive. 

87. Apelul poate fi retras, până la momentul: a) încheierii dezbaterilor la instanţa de apel; b) 
pronunţării hotărârii de către instanţa de apel; c) primului termen, cu procedura completă în faţa 
instanţei de apel. 

88. Măsura obligării de a nu părăsi localitatea dispusă în timpul urmăririi penale poate fi 
prelungită, de către: a) procurorul ierarhic superior celui care a luat măsura, în caz de necesitate şi 
numai motivat; b) instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond, în caz de 
necesitate şi numai motivat; c) procurorul care a luat măsura, numai pentru 30 de zile, cu avizul 
procurorului ierarhic superior. 

89. Constatată cu ocazia soluţionării unei cauze penale, rudenia între judecători, constituie: a) un 
caz de contestaţie în anulare; b) un caz de strămutare a cauzelor penale; c) un caz de 
incompatibilitate. 

90. Plângerile împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată, dispuse de procuror sunt soluţionate 
de către: a) procurorul care a dispus soluţia în cauză; b) procurorul ierarhic superior; c) instanţa 
căreia i-ar reveni competenţa să soluţioneze cauza în primă instanţă. 

91. Schimbarea calificării faptei printr-o lege nouă, intervenită în cursul judecării cauzei: a) 
atrage necompetenţa instanţei ce soluţionează cauza respectivă, dacă normele generale de 
competenţă o impun; b) nu atrage necompetenţa instanţei ce soluţionează cauza, afară de cazul 
când prin acea lege s-ar dispune astfel; c) atrage necompetenţa instanţei care soluţionează cauza, 
dacă părţile invocă excepţia. 

92. Înainte de a încheia dezbaterile la judecata în primă instanţă preşedintele completului de 
judecată, dă ultimul cuvânt: a) procurorului; b) inculpatului personal; c) părţii vătămate. 

93. Hotărârile instanţelor penale devin executorii: a) la data stabilită de instanţă, prin hotărârea 
pronunţată; b) la data când au rămas definitive, potrivit dispoziţiilor procedurale; c) în ceea ce 
priveşte latura civilă, la data stabilită de părţi. 

94. Încetarea de drept a măsurilor de prevenţie se dispune: a) când nu mai există vreun temei care 
să justifice menţinerea măsurii respective; b) la expirarea termenelor stabilite de organele 
judiciare, la luarea măsurilor preventive; c) când s-au schimbat temeiurile care au determinat 
luarea măsurii. 

95. La deliberarea hotărârilor judecătoreşti, iau parte: a) numai membrii completului de judecată 
în faţa căruia a avut loc dezbaterea; b) numai membrii completului de judecată şi procurorul; c) 
numai membrii completului de judecată, procurorul şi grefierul. 

96. Hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecătorie este: a) încheierea; 
b) decizia; c) sentinţa. 

97. Erorile materiale evidente, din cuprinsul unui act procesual se îndreaptă: a) de însuşi organul 
de urmărire penală sau instanţa care a întocmit actul, la cerere sau din oficiu; b) numai de instanţa 
de judecată care urmează să soluţioneze cauza în fond şi numai la solicitarea celui interesat; c) 
numai ca urmare a exercitării căilor de atac. 



98. În cauzele cu infractori minori, ancheta socială se efectuează de către: a) organele de 
cercetare penală; b) procuror sau instanţa de judecată; c) persoane desemnate de către autoritatea 
tutelară a consiliului local de unde domiciliază minorul. 

99. Procurorul dispune scoaterea de sub urmărire penală, dacă se constată că în cauză, există: a) 
învinuit sau inculpat şi unul din cazurile prevăzute în art. 10 lit. f-h şi j Cpp; b) învinuit sau 
inculpat şi unul din cazurile prevăzute în art. 10 lit. a-e Cpp; c) învinuit sau inculpat şi unul din 
cazurile prevăzute în art. 10 Cpp. 

100. Recursul este suspensiv de executare: a) numai în ceea ce priveşte latura penală şi numai în 
caz de condamnare; b) atât în ceea ce priveşte latura penală cât şi latura civilă, afară de cazul 
când legea dispune altfel; c) numai în ceea ce priveşte latura civilă. 
 


