
1. Există o regulă specială referitoare la începutul prescripţiei extinctive pentru acţiunea: a) în 
grăniţuire; b) redhibitorie; c) în constatarea uzucapiunii. 

2. Dreptul de folosinţă al locatarului este un drept: a) de creanţă sau real, în funcţie de voinţa 
părţilor; b) de creanţă; c) real, dacă locaţiunea are o durată de peste 5 ani. 

3. Constituie o condiţie pentru gestiunea de afaceri: a) gerantul să acţioneze cu intenţia de a gera 
interesele altuia; b) gestiunea să fie utilă gerantului; c) geratul să aibă cunoştinţă de gestiune. 

4. Obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ există indiferent 
dacă: a) este vorba de o tulburare de drept sau de fapt; b) vânzătorul a cunoscut sau nu cauza 
evicţiunii; c) cumpărătorul a cunoscut sau nu cauza evicţiunii în momentul încheierii contractului. 

5. Reprezentarea succesorală nu este admisă în privinţa: a) descendenţilor din fraţi şi surori ai 
defunctului; b) ascendenţilor defunctului; c) descendenţilor defunctului. 

6. Constituie o cerinţă de valabilitate a consimţământului: a) să provină de la o persoană cu 
capacitate de exerciţiu; b) să fie exprimat cu un anumit scop; c) să provină de la o persoană cu 
discernământ. 

7. Locatorul: a) răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului numai dacă, în momentul încheierii 
contractului de locaţiune, cunoştea existenţa lor; b) datorează garanţie numai pentru viciile ascunse 
ale lucrului care provin din cauze anterioare încheierii contractului de locaţiune; c) trebuie să predea 
lucrul, ca regulă, într-o stare corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat. 

8. Efectele nulităţii: a) nu diferă după cum actul juridic a fost sau nu executat până în momentul 
declarării nulităţii; b) sunt aceleaşi indiferent dacă nulitatea este absolută sau relativă; c) se 
produc, ca regulă, numai pentru viitor. 

9. Acţiunea întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză presupune, printre alte condiţii: a) 
existenţa unei conduite culpabile a celui al cărui patrimoniu s-a mărit; b) micşorarea unui 
patrimoniu pe seama măririi altui patrimoniu; c) că plata a fost făcută din eroare. 

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

11. Nedemnitatea succesorală: a) poate fi invocată numai de comoştenitorii chemaţi la moştenire 
împreună cu nedemnul; b) nu produce vreun efect faţă de copiii nedemnului; c) operează de drept, 
instanţa doar constatând nedemnitatea. 

12. În cazul condiţiei suspensive, pendente conditione: a) obligaţia nu se poate stinge prin 
compensaţie; b) dacă debitorul plăteşte, atunci el nu este îndreptăţit să solicite restituirea plăţii; c) 
creditorul este îndreptăţit să solicite executarea obligaţiei. 

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



14. În cazul admiterii acţiunii în revendicare imobiliare exercitate împotriva unui posesor de bună 
credinţă: a) imobilul se restituie liber de sarcinile cu care a fost grevat de pârât; b) fructele culese 
până la pronunţarea hotărârii se cuvin pârâtului; c) pârâtul are dreptul la restituirea tuturor 
cheltuielilor. 

15. Dreptul de proprietate: a) se stinge prin înstrăinarea lucrului; b) dă expresie aproprierii unui 
lucru; c) se pierde prin neuz. 

16. Dolul: a) nu este aplicabil actelor juridice unilaterale; b) este o eroare spontană; c) afectează 
valabilitatea contractului şi atunci când provine de la reprezentantul cocontractantului. 

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

18. Rezilierea: a) este un efect specific tuturor contractelor sinalagmatice; b) presupune un 
contract sinalagmatic nevalabil încheiat; c) presupune că neexecutarea obligaţiei este imputabilă 
debitorului acesteia. 

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

20. Nu are caracter imperativ regula de reducţiune a liberalităţilor excesive potrivit căreia: a) 
legatele se reduc toate deodată şi proporţional; b) legatele se reduc înaintea donaţiilor; c) donaţiile 
se reduc succesiv, în ordinea inversă a datei lor. 

21. Termenul suspensiv incert: a) este un eveniment viitor şi nesigur ca realizare; b) amână până 
la împlinirea lui stingerea dreptului subiectiv şi a obligaţiei corelative; c) nu afectează existenţa 
drepturilor şi obligaţiilor, ci numai executarea actului juridic. 

22. Mandatul poate fi: a) cu titlu gratuit sau oneros; b) numai cu titlu gratuit; c) numai remunerat. 

23. Sunt moştenitori rezervatari: a) soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi; b) 
soţul supravieţuitor, descendenţii, ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi; c) 
descendenţii, ascendenţii şi soţul supravieţuitor. 

24. Coproprietarii sunt obligaţi: a) să nu înstrăineze cota lor parte din drept fără acordul celorlalţi 
coproprietari; b) să contribuie, proporţional cu cota-parte a fiecăruia, la acoperirea cheltuielilor 
efectuate pentru întreţinerea curentă a bunului proprietate comună; c) să nu culeagă singuri 
fructele bunului proprietate comună. 

25. Poate fi autor în materia joncţiunii posesiilor: a) uzurpatorul, care apoi a transmis posesia 
către posesorul actual; b) proprietarul; c) posesorul anterior care a fost deposedat de posesorul 
actual. 

26. În materia prescripţiei extinctive, forţa majoră constituie o cauză de: a) suspendare; b) 
întrerupere; c) repunere în termen. 



27. Scopul mediat: a) este întâlnit doar în cazul actelor juridice încheiate prin reprezentant; b) 
reprezintă motivul determinant al încheierii actului juridic; c) trebuie să existe doar atunci când 
lipseşte scopul imediat. 

28. Împărţirea pe linii se aplică, dacă este cazul: a) descendenţilor defunctului; b) colateralilor 
privilegiaţi; c) ascendenţilor privilegiaţi. 

29. Intervine nulitatea absolută în cazul: a) în care nulitatea este expres prevăzută de lege; b) 
erorii asupra identităţii fizice a obiectului actului juridic; c) erorii asupra calităţilor substanţiale 
ale obiectului actului juridic. 

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

31. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publică sunt: a) inalienabilitatea, 
exclusivitatea, imprescriptibilitatea, b) exclusivitatea, unicitatea, inalienabilitatea; c) 
imprescriptibilitatea, inalienabilitatea, insesizabilitatea. 

32. Conversiunea actului juridic poate interveni: a) numai dacă părţile convin refacerea actului 
lovit de nulitate; b) şi în cazul nulităţii absolute; c) indiferent de întinderea nulităţii. 

33. Donaţia nu 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 care depinde exclusiv de voinţa donatorului.  

34. Acţiunea în revendicare este o acţiune: a) reală şi posesorie; b) confesorie; c) petitorie. 

35. Este imprescriptibilă extinctiv acţiunea: a) în resciziune; b) estimatorie; c) de partaj. 

36. Nu pot fi urmărite pentru nici un fel de datorii: a) alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru 
copii; b) sumele cuvenite şomerilor; c) compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a 
contractului de muncă. 

37. Intervine nulitatea dacă: a) în hotărâre se menţionează, greşit, termenul de apel; b) nu s-a 
menţionat în cererea de chemare în judecată că se acţionează în calitate de reprezentant; c) 
cererea de recurs s-a depus la instanţa de recurs. 

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

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

40. Mandatul judiciar dat unui neavocat: a) trebuie să îmbrace forma autentică; b) nu încetează 
prin moartea mandantului, ci dăinuie până la retragerea lui de către moştenitori; c) poate fi dat şi 
sub forma unui înscris sub semnătură privată. 



41. În cazul în care cererea reconvenţională nu este formulată în termenul prevăzut de lege, 
instanţa: a) respinge cererea ca tardivă; b) dispune judecarea separată a cererii; c) respinge 
cererea ca inadmisibilă. 

42. Apelul exercitat de către reclamant se va respinge ca lipsit de interes în cazul în care: a) se 
invocă citarea nelegală a pârâtului la judecata în primă instanţă; b) se atacă o încheiere prin care 
prima instanţă a luat act de renunţarea la judecată; c) se atacă o hotărâre de expedient. 

43. Sulta: a) nu este susceptibilă de executare silită; b) nu este supusă efectului declarativ al 
partajului; c) este o cauţiune. 

44. Curtea de apel judecă: a) toate apelurile declarate împotriva sentinţelor pronunţate de tribunal 
sau judecătorie; b) contestaţia împotriva hotărârilor comisiei ce privesc soluţionarea 
întâmpinărilor referitoare la propunerile de expropriere; c) toate cererile în materie de contencios 
administrativ. 

45. Intervenţia voluntară accesorie: a) conduce la lărgirea cadrului procesual sub aspectul părţilor 
şi al obiectului; b) nu trebuie încuviinţată în principiu; c) se soluţionează, în toate cazurile, odată 
cu cererea de chemare în judecată. 

46. Conflictul de competenţă dintre Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional Bucureşti şi 
Tribunalul Prahova se rezolvă de către: a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) Curtea de Apel 
Bucureşti; c) Curtea de Apel Ploieşti. 

47. Spre deosebire de sechestrul judiciar, sechestrul asigurător: a) se înfiinţează prin încheiere; b) 
se înfiinţează, în toate cazurile, numai dacă se depune o cauţiune; c) presupune că litigiul de fond 
are ca obiect obligarea pârâtului la plata unei sume de bani. 

48. Cererea prin care locatarul solicită obligarea locatorului să îi predea imobilul ce formează 
obiectul contractului de locaţiune este de competenţa: a) instanţei de la locul situării imobilului 
sau a instanţei de la domiciliul (sediul) locatorului; b) instanţei de la domiciliul (sediul) 
locatarului sau a instanţei de la domiciliul (sediul) locatorului; c) exclusivă a instanţei de la locul 
situării imobilului. 

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

50. Cererea de chemare în judecată a altei persoane: a) nu trebuie încuviinţată în principiu; b) este 
admisibilă numai în acţiunile reale; c) trebuie formulată de pârât cel mai târziu până la închiderea 
dezbaterilor înaintea primei instanţe. 

51. Condiţia celui de-al doilea termen al recidivei, cu privire la pedeapsa prevăzută de lege, care 
este închisoarea mai mare de un an, se referă la: a) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea 
fapt consumat, neavând importanţă existenţa stărilor sau circumstanţelor de atenuare incidente 
eventual în cauză; b) pedeapsa aplicabilă în cazul în care infracţiunea rămâne în faza atipică a 
tentativei; c) pedeapsa aplicabilă în cazul reţinerii atât a stărilor cât şi a circumstanţelor de 
atenuare, când are loc o schimbare a limitelor de pedeapsă.  



52. Când aceeaşi persoană contribuie la săvârşirea unei infracţiuni prin acte de sprijinire, de ajutor 
specifice complicelui cât şi prin acte de executare directă şi nemijlocită alături de autorul faptei, 
va fi sancţionat pentru: a) complicitate; b) atât coautorat cât şi complicitate; c) coautorat. 

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

54. Când infracţiunea ce formează al doilea termen al recidivei se săvârşeşte în stare de evadare, 
pedeapsa se aplică astfel: a) pedeapsa pentru evadare se adaugă la pedeapsa stabilită pentru noua 
infracţiune şi rezultanta se contopeşte cu restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară; b) 
pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită în stare de evadare se contopeşte cu pedeapsa 
pentru primul termen ce este format din restul rămas neexecutat la care s-a adăugat pedeapsa 
pentru evadare; c) restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară, pedeapsa pentru evadare şi 
pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită în stare de evadare se contopesc. 

55. 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. 

56. În cazul cărei forme şi modalităţi a vinovăţiei, infractorul prevede rezultatul faptei sale, dar 
nu-l acceptă socotind fără temei că acesta nu se va produce: a) intenţia indirectă; b) intenţia 
directă; c) culpa cu prevedere. 

57. În cazul infracţiunii continue permanente, prin întreruperea activităţii şi reluarea acesteia: a) 
nu este afectată existenţa infracţiunii unice continue; b) se epuizează infracţiunea continuă şi se 
săvârşeşte o nouă infracţiune continuă; c) se realizează o infracţiune progresivă. 

58. 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. 

59. Dacă infractorul condamnat definitiv pentru o infracţiune este judecat ulterior pentru două 
infracţiuni concurente cu cea care a atras condamnarea definitivă, instanţa de judecată: a) 
stabileşte câte o pedeapsă pentru infracţiunile concurente, pe care le contopeşte, iar rezultanta o 
contopeşte cu pedeapsa anterioară definitivă; b) stabileşte câte o pedeapsă pentru infracţiunile 
concurente, iar contopirea se va face între cele trei pedepse stabilite; c) stabileşte câte o pedeapsă 
pentru fiecare infracţiune concurentă descoperită ulterior pe care le va contopi separat cu 
pedeapsa definitivă anterioară, iar rezultantele vor fi din nou contopite. 

60. 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. 

61. 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. 



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

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

64. Minorilor infractori li se pot aplica următoarele sancţiuni: a) libertatea supravegheată; b) 
interzicerea unor drepturi; c) pedeapsa închisorii până la 25 de ani. 

65. 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. 

66. Ce contribuţii la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală nu sunt acte de complicitate? 
a) promisiunea de a tăinui bunurile provenite din infracţiune făcută în timpul comiterii 
infracţiunii; b) sprijinul acordat autorului după comiterea infracţiunii fără o înţelegere prealabilă; 
c) promisiunea de a favoriza pe infractor făcută în timpul comiterii infracţiunii. 

67. Se prezumă că este în legitimă apărare şi acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge: a) 
pătrunderea fără drept a unei persoane prin viclenie, într-un loc delimitat prin semne de marcare; 
b) pătrunderea fără violenţă a unei persoane într-un loc împrejmuit; c) pătrunderea unei persoane 
într-o dependinţă a unei locuinţe. 

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

69. 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 lo-
catari 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.). 

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

71. 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. 

72. 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. 
73. La infracţiunea de înşelăciune (art. 215 C.pen.): a) vinovăţia poate îmbrăca şi forma culpei; b) 
urmarea imediată constă într-o stare de pericol; c) obiectul material poate să fie un bun imobil. 



74. Reprezintă furt calificat (art. 209 C.pen.) furtul comis: a) asupra soţului sau unei rude 
apropiate; b) asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a-şi exprima opinia; c) asupra unei 
persoane aflate în stare de somn. 

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

76. 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.). 

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

78. Dacă funcţionarul corupt, în scopul de a satisface solicitarea mituitorului nu îndeplineşte un 
act privitor la îndatoririle lui de serviciu, iar această neîndeplinire constituie prin ea însăşi o 
infracţiune: a) luarea de mită va intra în concurs cu respectiva infracţiune; b) luarea de mită 
absoarbe respectiva infracţiune; c) luarea de mită se reţine în variantă agravată. 

79. Fapta şoferului de taxi care, deşi observă că parte vătămată coboară din maşină fără să-şi 
recupereze un bun depus pe bancheta din spate nu o atenţionează, iar ulterior îşi însuşeşte bunul 
respectiv, reprezintă infracţiunea de: a) însuşirea bunului găsit ( art. 216 C.pen.); b) furt (art. 208 
C.pen.); c) furt calificat (săvârşit într-un mijloc de transport în comun � art. 209 alin. 1 lit. f 
C.pen.). 

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

81. Sustragerea de către tutore a unei părţi din pensia de urmaş şi din alocaţia de stat cuvenită 
minorilor aflaţi sub tutela sa constituie infracţiunea de: a) furt; b) gestiune frauduloasă; c) abuz de 
încredere. 

82. 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. 

83. Violarea victimei urmată de uciderea ei pentru ca fapta să nu poată fi descoperită reprezintă: 
a) infracţiunea de viol urmat de moartea victimei (art. 197 alin. 3 C.pen.); b) doar infracţiunea de 
omor calificat (art. 175 lit. h C.pen.) � pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea unei infracţiuni); c) 
infracţiunea de viol în concurs cu cea de omor calificat (art. 197 alin. 1 C.pen. + art. 175 lit. h) 
C.pen.). 



84. Fapta de a avea o înţelegere prealabilă cu autorul unui furt de a-i depozita bunurile sustrase 
poate constitui infracţiunea de: a) tăinuire; b) complicitate la furt; c) favorizarea infractorului. 

85. În cazul în care doi făptuitori, după o înţelegere prealabilă, atacă victima, unul săvârşind acte 
de violenţă, iar celălalt sustrăgând bunul de la victimă, se va putea reţine: a) infracţiunea de lovire 
sau alte violenţe pentru unul dintre făptuitori şi infracţiunea de tâlhărie pentru celălalt; b) 
infracţiunea de tentativă de tâlhărie pentru cel ce a aplicat loviturile şi infracţiunea de tâlhărie 
pentru celălalt făptuitor; c) coautorat la infracţiunea de tâlhărie. 

86. În cursul urmăririi penale propunerea de arestare preventivă înaintată de procuror instanţei de 
judecată se soluţionează: a) de un singur judecător, în camera de consiliu, indiferent de natura 
infracţiunii; b) de un singur judecător în şedinţă publică, indiferent de natura cauzei; c) de un 
complet compus din doi judecători, în camera de consiliu, indiferent de natura cauzei. 

87. Punerea în executare a pedepsei amenzii penale se face: a) în termen de 3 luni de la 
rămânerea definitivă a hotărârii; b) în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii; c) în 
termen de 1 an de la data rămânerii definitive a hotărârii. 

88. Procurorul dispune suspendarea urmăririi penală în cazul în care: a) părţile solicită 
suspendarea, pe o perioadă de cel mult 6 luni; b) învinuitul sau inculpatul suferă de o boală gravă, 
care îl împiedică să ia parte la proces; c) învinuitul sau inculpatul a săvârşit o altă infracţiune, 
aflată în curs de soluţionare. 

89. Hotărârile instanţelor penale rămase definitive la prima instanţă, la instanţa de apel sau la 
instanţa de recurs se pun în executare de către: a) prima instanţă de judecată; b) instanţa la care 
hotărârea a rămas definitivă; c) instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie domiciliază 
condamnatul împotriva căruia se face executarea. 

90. În cauzele penale, începerea urmăririi penale se dispune de către: a) procuror, prin 
rechizitoriu; b) instanţa de judecată prin încheierea de şedinţă; c) organul de urmărire penală prin 
procesul verbal sau rezoluţie. 

91. La judecata în primă instanţă înainte de a încheia dezbaterile, preşedintele dă ultimul cuvânt: 
a) procurorului, care a sesizat instanţa prin rechizitoriu; b) părţii civile, pentru a-şi spune opinia 
cu privire la soluţionare laturii civile; c) inculpatului pentru a arăta poziţia cu privire la probele 
administrate. 

92. Cererea de recuzare în cursul soluţionării cauzelor penale poate fi introdusă: a) în cazul în 
care persoana incompatibilă nu a făcut declaraţie de abţinere; b) dacă persoana incompatibilă a 
făcut declaraţie de abţinere, dar a fost respinsă; c) în ambele cazuri, prezentate la a) şi b). 

93. Potrivit reglementării actuale, părţile pot renunţa la apel: a) după pronunţarea hotărârii în 
primă instanţă până la expirarea termenului de declarare a apelului; b) după pronunţarea hotărârii 
în primă instanţă, dar nu mai târziu de 10 zile de la începerea executării pedepsei; c) după 
pronunţarea hotărârii şi până la închiderea dezbaterilor la instanţa de apel. 

94. În cauzele cu infractori minori, judecarea se face: a) numai în prezenţa inculpatului minor; b) 
în prezenţa inculpatului minor cu excepţia cazului când acesta s-a sustras de la judecată; c) 
prezenţa infractorului minor se impune numai când acesta este arestat în cauză. 



95. Excepţiile de necompetenţă în cazurile prevăzute de lege, în cursul judecării cauzelor penale, 
pot fi ridicate: a) numai de către părţi; b) numai de către părţi şi procuror; c) de procuror, de 
oricare dintre părţi sau puse în discuţia părţilor din oficiu. 

96. Pot fi atacate cu recurs: a) numai sentinţele şi deciziile; b) numai sentinţele şi încheierile; c) 
sentinţele, deciziile şi încheierile. 

97. La şedinţele de judecată ale judecătoriilor, participarea procurorului este obligatorie: a) numai 
în cauzele în care instanţa de judecată a fost sesizată prin rechizitoriu; b) în toate cauzele penale 
soluţionate de judecătorii; c) în cauzele în care pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită este 
închisoarea de 3 ani sau mai mare. 

98. Plângerea împotriva ordonanţei procurorului, prin care s-a dispus luarea măsurii obligatorii de 
a nu părăsi ţara, se soluţionează de către: a) procurorul ierarhic superior celui care a luat măsura; 
b) instanţa căreia iar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă; c) instanţa căreia iar 
reveni competenţa să judece cauza în recurs. 

99. În condiţiile prevăzute de lege, apelul poate fi declarat: a) numai prin cerere scrisă; b) prin 
cerere scrisă sau declaraţie orală; c) numai prin declaraţie orală. 

100. Se sancţionează cu nulitate absolută, încălcarea dispoziţiilor legale privind: a) publicitatea 
şedinţelor de judecată; b) procedura de citare a părţilor; c) procedura efectuării expertizelor. 

 


