
1. Intervine nulitatea relativă în cazul: a) violenţei; b) neexecutării culpabile a obligaţiei asumate 
prin contract; c) nerespectării formei cerute de lege ad validitatem. 

2. Nulitatea relativă: a) desfiinţează, în toate cazurile, doar o parte din efectele actului juridic; b) 
poate fi acoperită prin confirmare; c) produce, în toate cazurile, efecte retroactiv. 

3. Prescripţia acţiunii în răspundere civilă pentru viciile ascunse ale lucrului începe să curgă: a) 
de la data predării lucrului; b) în toate cazurile de la data descoperirii viciilor; c) cel mai târziu de 
la data expirării termenului de garanţie. 

4. Cursul prescripţiei extinctive se întrerupe în cazul: a) introducerii reclamaţiei administrative 
prealabile; b) în care una din părţi este un minor lipsit de ocrotire părintească; c) recunoaşterii 
datoriei de către debitor înainte de împlinirea termenului de prescripţie extinctivă. 

5. Forţa majoră constituie o cauză de: a) suspendare a prescripţiei extinctive; b) repunere în 
termenul de prescripţie extinctivă; c) întrerupere a prescripţiei extinctive. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Donaţia este lovită de nulitate dacă: a) donatorul îşi păstrează dreptul de uzufruct asupra bunului 
ce formează obiectul donaţiei; b) donatarul se obligă să păstreze lucrul donat şi să îl remită la 
moartea sa unei alte persoane desemnate de donator; c) este afectată de o condiţie cazuală. 

9. Locaţiunea este un contract: a) real; b) consensual; c) constitutiv de drepturi reale. 

10. Denunţarea (concediul) unui contract de locaţiune pe durată determinată: a) este lipsită de 
eficacitate dacă nu a fost stipulată de părţi sau prevăzută expres de lege; b) este, în toate cazurile, 
nulă dacă a fost făcută cu nerespectarea termenului de preaviz; c) este un act juridic bilateral. 

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

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

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



14. Clauza penală: a) nu este datorată dacă nu sunt întrunite condiţiile necesare acordării de 
despăgubiri; b) se mai numeşte şi pact comisoriu; c) conferă debitorului posibilitatea de a se 
libera valabil de obligaţia asumată prin executarea altei prestaţii. 

15. În lipsă de stipulaţie contrară, cheltuielile vânzării sunt suportate de: a) ambele părţi, în mod 
egal; b) cumpărător; c) vânzător. 

16. Capacitatea de a încheia actul juridic civil este o: a) parte a capacităţii civile de exerciţiu; b) 
cerinţă a valabilităţii consimţământului; c) parte a capacităţii civile de folosinţă. 

17. Nu există un element obiectiv în structura: a) erorii; b) dolului; c) violenţei. 

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

19. Cauza actului juridic civil este falsă: a) dacă există eroare asupra motivului determinant 
(scopului mediat); b) dacă lipseşte scopul imediat într-un act juridic nenumit; c) în cazul lipsei 
discernământului. 

20. Obligaţia asumată sub condiţie: a) rezolutorie cazuală este nulă; b) pur potestativă din partea 
creditorului este valabilă; c) suspensivă pur potestativă din partea debitorului este valabilă. 

21. În materia proprietăţii comune pe cote-părţi: a) actul juridic prin care bunul este înstrăinat 
doar de unul dintre titulari este lovit, în toate cazurile, de nulitate absolută; b) fructele civile se 
cuvin tuturor titularilor, proporţional cu cota-parte din dreptul de proprietate; c) orice act juridic 
poate fi efectuat numai cu consimţământul expres al tuturor titularilor. 

22. Titlul în materia acţiunii în revendicare imobiliară: a) trebuie să fie un act juridic ce provine 
de la un neproprietar; b) crează o prezumţie simplă de proprietate; c) este un element al bunei-
credinţe. 

23. Dacă se revendică un bun mobil pierdut: a) pârâtul, pentru a căştiga, nu trebuie să fi exercitat 
o posesie timp de 3 ani; b) reclamantul va câştiga  în toate cazurile în care titlul său este 
preferabil titlului invocat de pârât; c) reclamantul va câştiga numai dacă plăteşte posesorului 
preţul pe care acesta din urmă l-a achitat găsitorului. 

24. Uzucapiunea de 30 de ani presupune: a) exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte în 
termenul prevăzut de lege; b) existenţa unei posesii utile, neîntrerupte şi de buna-credinţă; c) 
existenţa unei posesii utile, neîntrerupte şi de buna-credinţă, precum şi a unui just titlu. 

25. Constituie un efect specific contractului sinalagmatic: a) excepţia de neexecutare; b) 
nulitatea; c) revocabilitatea. 

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

27 Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor: a) are caracter strict personal; b) este sesizabil; c) 
durează cel mult un an. 



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

29. Sunt supuse reducţiunii, în măsura în care încalcă rezerva succesorală: a) numai legatele; b) 
numai donaţiile; c) atât legatele, cât şi donaţiile. 

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

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

32. Mandatarul: a) este îndreptăţit să solicite obligarea mandantului la plata cheltuielilor făcute 
pentru executarea mandatului numai dacă a fost încheiat actul juridic pentru care s-a dat mandatul; 
b) trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină; c) nu poate renunţa unilateral la mandat. 

33. În caz de pluralitate de mandatari: a) aceştia trebuie să execute împreună mandatul, dacă nu s-a 
prevăzut altfel în contract; b) aceştia sunt ţinuţi să răspundă pentru actele încheiate nelimitat şi 
indivizibi; c) fiecare poate executa mandatul singur, dacă nu s-a prevăzut altfel în contract. 

34. 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 pronunţării hotărârii care constată nedemnitatea. 

35. Împărţeala pe linii se aplică între: a) ascendenţii ordinari; b) colateralii privilegiaţi; c) 
ascendenţii privilegiaţi. 

36. Citarea nu este obligatorie, potrivit legii, în cazul: a) în care debitorul solicită ridicarea 
sechestrului ca urmare a respingerii cererii principale a reclamantului prin hotărâre irevocabilă; b) 
în care creditorul solicită ridicarea sechestrului asigurător, întrucât dă garanţii îndestulătoare; c) 
sechestrului judiciar. 

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

38. În cazul conexităţii şi atunci când mai mulţi reclamanţi cheamă în judecată acelaşi pârât, dar 
în baza unor raporturi juridice distincte, competenţa după valoare se stabileşte: a) prin cumularea 
tuturor pretenţiilor; b) prin cumularea pretenţiilor, dar numai dacă procesele se află în aceeaşi 
fază; c) prin luarea în considerare a individualităţii fiecărei cereri. 

39. Întâmpinarea: a) trebuie depusă personal de pârât, în principiu, cel mai târziu la prima zi de 
înfăţişare; b) nu este obligatorie în cazul asigurării dovezilor; c) este, în principiu, obligatorie, 
deci instanţa va trece la judecata fondului numai după depunerea acesteia. 

40. 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. 



41. 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. 

42. 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. 

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

44. 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. 

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

46. 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. 

47. 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. 

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. 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. 

50. 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. 

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

52. 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. 

53. 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. 

54. Excesul justificat se întemeiază pe: a) tulburarea sau temerea celui care face apărarea; b) 
tulburarea în care se află atacatorul; c) temerea atât a agresorului cât şi a celui ce respinge atacul. 

55. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei se poate dispune, printre altele, dacă cel 
condamnat: a) nu a mai fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani; b) are 
capacitatea de muncă; c) nu a mai fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de 6 
luni. 

56. 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. 

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

58. 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. 

59. 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. 

60. Infracţiunile omisive se săvârşesc: a) numai din culpă fără prevedere; b) numai din culpă cu 
prevedere; c) fie cu intenţie fie din culpă. 

61. Nu poate fi subiect activ al infracţiunii ca persoană juridică: a) o societate comercială; b) o 
instituţie publică care desfăşoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat; c) o 
societate de drept privat. 

62. 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. 

63. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi se referă: a) la interzicerea de a domicilia în 
anumite localităţi; b) de a părăsi anumite localităţi; c) de a se afla în localitate, indiferent de 
durata şederii. 

64. 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. 

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

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

67. 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. 

68. 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. 

69. Dacă la comiterea furtului autorul a fost ajutat nemijlocit de alte persoane, care însă nu au ştiut că se 
comite o infracţiune, încadrarea juridică va fi: a) furt �simplu�;  b) furt calificat (săvârşit de două 
sau mai multe persoane împreună); c) furt calificat şi instigare la furt (în forma participaţiei 
improprii). 

70. Pătrunderea făptuitorului într-un apartament şi sustragerea unei pluralităţi de bunuri pentru al căror 
transport se realizează mai multe drumuri între apartament şi autoturismul său reprezintă: a) o 
infracţiune de furt; b) o infracţiune de furt în formă continuă; c) o infracţiune de furt în formă 
continuată. 

71. Lovirea intenţionată de către făptuitor, cu aceeaşi ocazie, a două persoane constituie: a) o 
infracţiune de lovire sau alte violenţe (art. 180 C.pen.); b) două infracţiuni de lovire aflate în 
concurs; c) o infracţiune de lovire sau alte violenţe în formă continuată. 

72. 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.) 

73. Fapta de a viola victima şi de a-i aplica, în acest scop, mai multe lovituri în zona feţei, lovituri 
ce au avut ca urmare pierderea unui ochi, reprezintă: a) infracţiunea de viol în concurs cu 
infracţiunea de vătămare corporală din culpă; b) infracţiunea de viol  (în variantă agravantă); c) 
infracţiunea de viol în concurs cu infracţiunea de vătămare corporală gravă. 

74. 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. 
75. 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. 

76. 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.  

77. Pentru a obliga victima să-i cedeze, inculpatul o loveşte de mai multe ori, cu putere în zona 
capului, cu o lopată, după care întreţine cu victima un raport sexual. Loviturile primite i-au 
produs victimei multiple fracturi craniene în urma cărora aceasta a decedat, la câteva săptămâni 
după agresiune. Fapta inculpatului reprezintă: a) infracţiunea de omor (art. 174 C.pen.), în 
concurs cu infracţiunea de viol (art. 197 C.pen.); b) infracţiunea de omor calificat, comis pentru a 
înlesni sau a ascunde săvârşirea unei alte infracţiuni (art. 175 lit. h C.pen.) în concurs cu 
infracţiunea de viol (art. 197 C.pen.); c) infracţiunea de viol urmat de moartea victimei (art. 197 
alin. 3 C.pen.). 

78. Fapta de a pune o picătură de otravă în cana cu ceai a victimei, şi de a o ajuta să bea, la 
rugăminţile insistente ale acesteia, faptă care i-a determinat moartea reprezintă: a) infracţiunea de 
determinarea sau înlesnirea sinuciderii; b) fapta nu reprezintă infracţiune; c) infracţiunea de 
omor.  

79. 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. 

80. 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. 

81. Întreţinerea de acte sexuale de către o persoană de sex masculin cu un minor de acelaşi sex în 
vârstă de 16 ani contra unei sume de bani: a) nu se pedepseşte; b) reprezintă infracţiunea de act 
sexual cu un minor; c) reprezintă infracţiunea de corupţie sexuală. 

82. Infracţiunea de incest: a) are ca element material actul sexual de orice natură; b) se poate 
realiza între fraţi şi surori; c) poate fi comisă de tată asupra fiului având în vedere că aceştia sunt 
rude în linie directă. 

83. Prin infracţiunea de furt: a) posesia de rea-credinţă este ocrotită în orice împrejurare; b) 
posesia de rea-credinţă nu este ocrotită în nici o împrejurare; c) posesia de rea-credinţă nu este ocrotită 
contra proprietarului bunului mobil. 

84. Furtul calificat săvârşit prin efracţie: a) implică întotdeauna o violare de domiciliu; b) nu 
poate fi săvârşită în loc public; c) implică înlăturarea unui obstacol interpus între făptuitor şi 
bunul pe care acesta intenţionează să-l sustragă; 



85. 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. 

86. Potrivit legii procesual penale, pot fi atacate cu apel: a) sentinţele, deciziile şi încheierile de 
şedinţă; b) numai sentinţele şi deciziile; c) sentinţele şi încheierile de şedinţă. 

87. Măsurile asiguratorii în procesul penal, se dispun de către: a) procuror sau de instanţa de 
judecată; b) numai de instanţa de judecată; c) organul de cercetare penală, procuror sau instanţă 
de judecată. 

88. Încălcarea dispoziţiilor legale privind compunerea instanţei, se sancţionează cu: a) nulitatea 
relativă; b) nulitatea absolută; c) decăderea. 

89. În cursul urmăririi penale organul de urmărire penală dispune asupra actelor sau măsurilor 
procesuale prin: a) ordonanţă, acolo unde legea prevede aceasta; b) proces-verbal, când măsurile 
sunt dispuse de procuror; c) numai prin ordonanţă motivată. 

90. Organul de urmărire penală poate fi sesizat prin: a) plângere, denunţ, rezoluţie; b) plângere, 
denunţ, ordonanţă, rezoluţie; c) plângere, denunţ, proces-verbal de sesizare din oficiu. 

91. Rezoluţia de începere a urmăririi penale emisă de organul de cercetare penală, se supune 
confirmării de către: a) judecătorul care urmează să soluţioneze cauza în primă instanţă; b) 
procurorul care supraveghează cercetarea penală în cauza respectivă; c) organul de cercetare 
penală ierarhic. 

92. La terminarea urmăririi penale, procurorul, analizând cauza, poate dispune următoarele 
soluţii: a) scoaterea de sub urmărirea penală, încetarea procesului penal sau achitarea; b) 
încetarea urmăririi penale, clasarea, scoaterea de sub urmărirea penală; c) clasarea, achitarea, 
scoaterea de sub urmărirea penală. 

93. Hotărârea judecătorească rezultată în urma deliberării se pronunţă de către: a) membrii 
completului de judecată, în şedinţă publică; b) preşedintele completului de judecată, în camera de 
consiliu; c) preşedintele completului de judecată, în şedinţă publică, asistat de grefier. 

94. Măsura arestării preventive poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, de către: a) judecător, 
când pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea, alternativ cu amenda penală; b) 
judecător sau procuror când pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită este numai închisoarea; c) 
judecător când pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită este numai închisoarea. 

95. Măsurile preventive încetează de drept: a) în cazul dispunerii soluţiei scoaterii de sub 
urmărire penală sau a încetării urmăririi penale în cauza respectivă; b) dacă s-au schimbat 
temeiurile care au determinat luarea măsurii; c) dacă măsura a fost luată cu încălcarea 
prevederilor legale. 

96. În procesul penal, excepţiile de necompetenţă pot fi ridicate de către: a) procuror, oricare 
dintre părţi sau puse în discuţia părţilor din oficiu, de instanţă; b) numai de către părţi; c) numai 
de către părţi şi procuror. 



97. Hotărârea instanţei penale de declinare de competenţă, poate fi atacată: a) cu apel sau cu 
recurs; b) numai cu recurs; c) nu este supusă apelului şi nici recursului. 

98. Potrivit regulilor de competenţă, Curtea de Apel soluţionează cauzele: a) numai în apel şi 
recurs; b) numai în apel şi în primă instanţă; c) în apel, recurs şi în primă instanţă. 

99. În cazurile cu infractori minori, şedinţele de judecată sunt: a) publice, conform regulilor 
generale; b) secrete, având în vedere situaţia specială a minorului; c) nu sunt publice şi se 
desfăşoară separat de celelalte şedinţe. 

100. În cazul infracţiunilor flagrante, organul judiciar dispune, în mod obligatoriu, faţă de 
inculpat: a) arestarea preventivă; b) reţinerea; c) obligarea de a nu părăsi localitatea. 

 


