
1. Plata: a) trebuie făcută, în cazul obligaţiilor de a face intuitu personae, numai de către debitor, 
cu excepţia situaţiei când creditorul consimte ca plata să fie făcută de o altă persoană; b) este un 
act juridic unilateral; c) este un mod prin care pot fi stinse numai obligaţiile constând în remiterea 
unei sume de bani.  

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

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

4. 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) este o incapacitate succesorală. 

5. În cazul termenului suspensiv prevăzut în favoarea debitorului: a) starea de insolvabilitate a 
debitorului atrage decăderea din beneficiul termenului; b) creditorul este îndreptăţit să refuze 
primirea plăţii înainte de scadenţă; c) creditorul nu este îndreptăţit să ia măsuri conservatorii 
asupra patrimoniului debitorului. 

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

7. În materia proprietăţii comune pe cote-părţi: a) partajarea folosinţei poate fi realizată numai pe 
cale voluntară; b) fructele civile se cuvin tuturor titularilor, proporţional cu cota-parte din dreptul 
de proprietate; c) actele juridice de conservare pot fi efectuate numai cu consimţământul expres al 
tuturor titularilor. 

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

9. Excepţia de neexecutare poate fi invocată: a) numai de cel care are exclusiv calitatea de 
debitor; b) cu succes ori de câte ori există obligaţii care s-au născut simultan; c) şi în cadrul 
procesului privind obligarea la executarea prestaţiei asumate printr-un contract sinalagmatic. 

10. Prescripţia extinctivă nu curge (este suspendată): a) dacă debitorul nu are capacitate deplină 
de exerciţiu; b) în caz de forţă majoră; c) între rude. 

11. În materia contractului de mandat: a) capacitatea mandatarului se apreciază în funcţie de 
natura actului juridic care urmează a fi încheiat; b) actele de administrare pot fi încheiate numai 
în baza unui mandat special; c) mandatul conceput în termeni generali nu este suficient pentru 
încheierea unui act de dispoziţie. 

12. Debitorul unei obligaţii născute dintr-un contract bilateral, obligaţie care devine imposibil de 
executat: a) ca regulă generală, nu mai poate pretinde executarea obligaţiei ce revenea celeilalte 
părţi contractante; b) suportă riscul contractului în toate cazurile; c) este ţinut să plătească 
despăgubiri către cocontractant. 



13. Acţiunea în revendicare imobiliară este: a) imprescriptibilă extinctiv, fără nicio excepţie; b) 
prescriptibilă extinctiv; c) ca regulă, imprescriptibilă extinctiv. 

14. Spre deosebire de rezoluţiune, nulitatea: a) produce efecte retroactiv; b) se aplică oricărui act 
juridic; c) operează de drept şi imperativ. 

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

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

17. Condiţia (ca modalitate a actului juridic) a cărei realizare depinde de voinţa uneia din părţi şi 
de voinţa unei persoane nedeterminate este: a) mixtă; b) pur potestativă; c) potestativă simplă. 

18. Descendenţii fraţilor şi surorilor defunctului: a) nu sunt moştenitori sezinari; b) au vocaţie 
succesorală generală indiferent de gradul de rudenie cu defunctul; c) împart, în toate cazurile, 
moştenirea sau partea din moştenire care li se cuvine în mod egal. 

19. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive: a) face să înceapă a curge o nouă prescripţie; b) 
suspendă efectele prescripţiei începute; c) nu produce efecte fără hotărârea organului 
jurisdicţional. 

20. Acţiunea întemeiată pe plata nedatorată: a) are caracter subsidiar faţă de acţiunea întemeiată 
pe îmbogăţirea fără justă cauză; b) presupune, printre alte condiţii, că plata a fost făcută din 
eroare; c) se va admite atunci când creditorul, primind plata de la o altă persoană decât debitorul, 
a distrus cu bună-credinţă titlul constatator al creanţei sale. 

21. Obiectul actului juridic civil constă în: a) scopul urmărit de părţi la încheierea actului juridic; 
b) conduita părţilor; c) drepturile şi obligaţiile părţilor. 

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

23. Se poate dispune repunerea în termenul de prescripţie extinctivă în cazul: a) culpei sub forma 
neglijenţei; b) părăsirii incapabilului de către reprezentantul legal; c) falsei reprezentări a 
existenţei sau conţinutului unei norme juridice. 

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

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



26. În cazul vânzării unui lucru viitor: a) ca regulă, cumpărătorul nu va fi obligat să plătească preţul 
în caz de nerealizare a lucrului; b) transferul proprietăţii operează, în principiu, de la data încheierii 
contractului; c) nerealizarea lucrului afectează validitatea contractului. 

27. Reprezentarea succesorală: a) poate opera numai din grad în grad vacant; b) este admisă numai 
în cazul descendenţilor copiilor defunctului; c) operează indiferent dacă reprezentantul are sau nu 
vocaţie succesorală proprie la moştenirea defunctului. 

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

29. Intervine nulitatea relativă în cazul: a) predecesului legatarului; b) revocării ofertei înainte de 
a ajunge la destinatar; c) falsei reprezentări a calităţilor substanţiale ale obiectului actului juridic. 

30. În materia uzucapiunii prescurtate: a) este suficient şi un titlu putativ; b) nu se poate recurge 
la joncţiunea posesiilor; c) buna-credinţă trebuie să existe la data intrării în posesie.  

31. 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. 

32. Acţiunea în revendicare: a) poate fi exercitată şi de creditorii chirografari ai proprietarului; b) 
are acelaşi regim juridic indiferent de forma dreptului de proprietate; c) poate fi admisă numai 
dacă are ca obiect un bun imobil. 

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. Contractul de locaţiune încetează în cazul pieirii totale a lucrului: a) numai dacă pieirea este 
fortuită; b) indiferent dacă pieirea este fortuită sau culpabilă; c) numai dacă pieirea este culpabilă. 

35. Creditorul unei obligaţii născute dintr-un contract sinalagmatic nu poate obţine rezoluţiunea 
dacă: a) a invocat, în prealabil, excepţia de neexecutare; b) există un pact comisoriu de gradul I; 
c) cocontractantul invocă, în mod întemeiat, error in corpore. 

36. Pentru înfiinţarea sechestrului asigurător, între altele, este necesar: a) creanţa creditorului să 
fie exigibilă; b) creditorul să aibă titlu executoriu; c) creditorul să plătească o cauţiune de 1/3 din 
valoarea creanţei. 

37. Mandatarul neavocat poate pune concluzii fără a fi nevoie să fie asistat de către avocat dacă: 
a) are calitatea de consilier juridic şi, potrivit legii, reprezintă partea; b) este reprezentantul 
soţului sau al unei rude până la gradul trei şi procesul este în faţa primei instanţe; c) are o procură 
generală. 

38. Spre deosebire de intervenţia voluntară accesorie, intervenţia voluntară principală: a) poate fi 
formulată direct în apel; b) se va soluţiona pe fond chiar dacă reclamantul renunţă la cererea de 
chemare în judecată; c) trebuie încuviinţată în principiu. 



39. Instanţa de apel poate pronunţa, între altele, una din următoarele soluţii: a) să anuleze apelul 
ca nemotivat; b) să admită apelul şi să schimbe, în tot sau în parte, hotărârea atacată; c) să 
respingă apelul ca nedovedit. 

40. Acţiunea în rezoluţiunea vânzării unui imobil pentru neplata preţului este o acţiune: a) mixtă; 
b) personală; c) reală. 

41. Cererea reconvenţională poate fi disjunsă şi judecată separat de cererea de chemare în 
judecată: a) în cazul în care pretenţiile din cele două cereri se întemeiază pe acelaşi titlu; b) în 
procesele de divorţ; c) dacă rezolvarea cererii reconvenţionale nu este intim legată de soluţia ce ar 
urma să se pronunţe cu privire la cererea de chemare în judecată. 

42. Cererea de chemare în judecată a altor persoane, dacă nu a fost făcută în termenul prevăzut de 
lege: a) se judecă separat; b) se respinge ca tardivă; c) se judecă separat, dar numai dacă părţile 
sunt de acord. 

43. Pe calea contestaţiei la executare propriu-zisă se poate invoca: a) nevalabilitatea pe fond a 
hotărârii puse în executare; b) nevalabilitatea titlului, pentru că nu a fost învestit cu formulă 
executorie; c) refuzul organului de executare de a îndeplini un act de executare. 

44. Cererea prin care debitorul solicită sistarea pensiei de întreţinere este de competenţa instanţei: 
a) de la domiciliul pârâtului sau a instanţei de la domiciliul reclamantului; b) care a stabilit pensia 
de întreţinere; c) de la domiciliul pârâtului. 

45. Calitatea procesuală trebuie justificată: a) de reclamant atât pentru calitatea procesuală activă, 
cât şi pentru calitatea procesuală pasivă; b) de reclamant pentru calitatea procesuală activă şi de 
pârât pentru calitatea procesuală pasivă; c) de pârât atât pentru calitatea procesuală pasivă, cât şi 
pentru calitatea procesuală activă. 

46. Soluţionarea unei cereri de chemare în garanţie este de competenţa instanţei: a) sesizate cu 
cererea principală; b) de la domiciliul chematului în garanţie; c) de la domiciliul celui care a 
formulat cererea de chemare în garanţie. 

47. Se va respinge ca inadmisibilă cererea de ordonanţă preşedinţială prin care se solicită: a) 
anularea formelor de executare silită; b) înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări 
silite; c) suspendarea provizorie a executării silite a hotărârii atacate cu recurs. 

48. Judecata se suspendă: a) la cererea reclamantului; b) ori de câte ori părţile nu se prezintă la 
termenul de judecată; c) dacă, după o amânare în temeiul învoielii părţilor, acestea nu stăruiesc în 
continuarea judecăţii. 

49. Nulitatea absolută se caracterizează prin faptul că este: a) totală; b) continuă; c) intrinsecă. 

50. Se judecă în primă instanţă de judecătorie: a) cererea prin care se solicită încuviinţarea 
adopţiei; b) cererea de asigurare a dovezilor pe cale principală; c) contestaţia împotriva deciziei 
de desfacere a contractului individual de muncă. 

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



52. Constituie circumstanţă atenuantă legală: a) excesul scuzabil; b) excesul justificat; c) conduita 
bună a infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii. 

53. Reabilitarea de drept nu intervine pentru condamnări la pedeapsa închisorii dacă: a) a fost 
aplicată pentru un concurs de infracţiuni; b) este mai mare de un an; c) este mai mică de un an şi 
a fost aplicată pentru o infracţiune intenţionată. 

54. În cazul cărei forme şi modalităţi a vinovăţiei, infractorul prevede rezultatul faptei sale şi deşi 
nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui: a) intenţia directă; b) culpa cu prevedere; c) 
intenţia indirectă. 

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

56. Elementul material al laturii obiective în conţinutul infracţiunii: a) este expres desemnat; b) se 
deduce din împrejurările arătate în normă; c) poate lipsi. 

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. 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. 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. 

60. 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. 

61. 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. 

62. 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. 

63. În cazul în care consumarea infracţiunii nu a fost posibilă datorită insuficienţei sau 
defectuozităţii mijloacelor folosite, se realizează: a) o tentativă imperfectă; b) o tentativă relativ 
improprie; c) o tentativă proprie. 



64. 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. 

65. 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. 

66. Fapta inculpatului care, prezentând tulburări de comportament pe fond nevrotic, intelect la 
limită şi discernământ diminuat, a sustras prin violenţă o sumă de bani: a) este infracţiune; b) nu 
este infracţiune, făptuitorul nedându-şi seama de acţiunile sale; c) nu este infracţiune, fiind consecinţa 
unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. 

67. Contribuţia complicelui la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală se poate realiza: a) 
prin determinarea cu intenţie a autorului; b) prin sprijinirea în orice mod, din culpă a autorului; c) 
prin ajutorul dat cu intenţie autorului. 

68. 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. 

69. 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. 

70. 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. 

71. Fapta de a contraface bilanţul contabil al unei societăţi comerciale cu răspundere limitată şi de 
a-l depune ca probă într-o cauză civilă reprezintă: a) fals în înscrisuri sub semnătură privată; b) 
fals material în înscrisuri oficiale în concurs cu infracţiunea de uz de fals; c) uz de fals în concurs 
cu infracţiunea de fals intelectual. 

72. Omorul săvârşit asupra unui jandarm aflat în misiune reprezintă: a) omor calificat, comis în 
legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei (art. 175 lit. f C.pen.); b) 
omor calificat, comis pentru a se sustrage de la urmărire sau arestare ori de la executarea unei 
pedepse (art. 175 lit. g C.pen.); c) omor deosebit de grav, comis asupra unui jandarm aflat în tim-
pul serviciului (art. 176 lit. f C.pen.). 



73. Fapta persoanei care, în schimbul unei sume de bani, ascunde un bun despre care, în 
momentul primirii, a aflat că provine din furt, reprezintă: a) complicitate la furt; b) tăinuire; c) 
favorizarea infractorului. 

74. 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.). 

75. 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. 

76. Când făptuitorul aplică deliberat victimei lovituri ce i-au pus în primejdie viaţa şi au cauzat 
vătămări care au necesitat pentru vindecare 20 de zile de îngrijiri medicale, încadrarea juridică 
poate fi: a) lovire sau alte violenţe (art. 180 alin. 2 C.pen.); b) vătămare corporală (art. 181 
C.pen.); c) vătămare corporală gravă (art. 182 C.pen.). 

77. Există varianta agravantă a infracţiunii de denunţare ca-lomnioasă când: a) învinuirea 
mincinoasă a avut ca efect arestarea sau condamnarea unei persoane; b) s-au produs ori ticluit 
probe mincinoase în sprijinul unei învinuiri nedrepte; c) fapta a fost săvârşită de două sau mai 
multe persoane împreună. 

78. Pentru existenţa infracţiunii de �primire de foloase necuvenite�: a) foloasele pot fi primite 
anterior îndeplinirii actului la care funcţionarul era obligat în virtutea funcţiei; b) foloasele pot fi 
primite doar după îndeplinirea actului la care funcţionarul era obligat în virtutea funcţiei; c) 
foloasele necuvenite pot fi primite anterior sau după îndeplinirea actului la care funcţionarul era 
obligat în virtutea funcţiei. 

79. În cazul în care autorul loveşte victima cu intenţie şi aceasta decedează, dar se constată că 
decesul reprezintă un rezultat ce a depăşit intenţia autorului, care nu a prevăzut acest rezultat, deşi 
trebuia şi putea să-l prevadă, fapta reprezintă: a) omor (art. 174 C.pen.); b) uciderea din culpă 
(art. 178 C.pen.); c) loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art. 183 C.pen.). 

80. Există agravanta prevăzută la art. 175 lit. h) C.pen. (omorul săvârşit pentru a înlesni sau a 
ascunde săvârşirea altei infracţiuni): a) indiferent dacă scopul urmărit a fost sau nu realizat; b) 
chiar dacă infracţiunea scop este o tâlhărie sau piraterie; c) dacă infracţiunea scop a fost săvârşită 
sau urmează a fi săvârşită doar de către făptuitor. 

81. 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. 

82. Aplicarea mai multor lovituri cu toporul în zone vitale, ce a avut ca urmare decesul victimei şi 
a fost însoţită de însuşirea de către făptuitori a unor bunuri aparţinând acesteia, reprezintă 
infracţiune de: a) omor deosebit de grav (art. 176 lit. d) C.pen. � pentru a săvârşi sau a ascunde 
săvârşirea unei tâlhării sau piraterii); b) tâlhărie urmată de moartea victimei (art. 211 alin. 3 
C.pen.); c) omor deosebit de grav (art. 176 lit. d) C.pen.) în concurs cu infracţiunea de tâlhărie 
(art. 211 alin. 1, 2 sau 21 C.pen.). 



83. 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. 

84. Denunţarea de către mituitor a faptei mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat 
este: a) o cauză de nepedepsire; b) o cauză ce înlătură caracterul penal al faptei; c) o cauză de 
reducere a pedepsei. 

85. 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. 
86. Punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti care nu era definitivă, constituie un caz de: 
a) contestaţie la executare; b) apel; c) recurs. 

87. Liberarea provizorie sub controlul judiciar se dispune de către: a) procuror, în cursul urmăririi 
penale; b) instanţa de judecată, şi numai în cursul judecăţii; c) instanţa de judecată, atât în cursul 
urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii. 

88. În cazul în care învinuitul a fost reţinut de către organul de cercetare penală, împotriva 
ordonanţei de reţinere, în termenul prevăzut de lege, se poate introduce plângere care este 
soluţionată de către: a) instanţa care urmează să soluţioneze cauza în fond; b) procurorul care 
supraveghează cercetarea penală în cauza respectivă; c) prim-procurorul parchetului unde este 
soluţionată cauza. 

89. La soluţionarea cauzelor în primă instanţă, după terminarea cercetării judecătoreşti, urmează: 
a) pronunţarea hotărârii; b) ultimul cuvânt al inculpatului; c) dezbaterile. 

90. Potrivit legii procesual penale rechizitoriul întocmit de procuror, constituie: a) actul prin care 
se dispune începerea urmăririi penale; b) actul prin care se prezintă materialul de urmărire penală 
inculpatului; c) actul de sesizare a instanţei de judecată. 

91. Introducerea plângerii împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală dispuse de organul de 
cercetare penală în condiţiile art. 275 Cpp: a) suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a 
actului care face obiectul plângerii; b) nu suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a actului 
care face obiectul plângerii; c) organul judiciar competent să soluţioneze plângerea dispune 
asupra suspendării. 

92. În cazul declinării cauzei penale pentru necompetenţă teritorială unei alte instanţe, actele 
îndeplinite sau măsurile dispuse în cauză: a) se menţin; b) se anulează, urmând ca instanţa 
sesizată să dispună actele sau măsurile necesare soluţionării cauzei; c) se menţin numai măsurile 
preventive dispuse în cauză. 

93. Nulitatea ca sancţiune procedurală penală are ca efect ineficienţa juridică a actului întocmit cu 
încălcarea legii, din momentul: a) constatării nulităţii; b) invocării nulităţii; c) efectuării actului 
respectiv. 



94. La judecarea cauzelor în apel, participarea procurorului: a) este obligatorie oricare ar fi 
obiectul cauzei; b) este obligatorie numai în cauzele în care inculpatul este arestat preventiv; c) 
este obligatorie dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este mai mare 5 ani. 

95. Termenul de recurs pentru părţi curge de la pronunţare dacă acestea au fost prezente la: a) 
dezbateri; b) citirea actului de sesizare; c) efectuarea cercetării judecătoreşti. 

96. În cauzele cu infractori minori, soluţionate potrivit procedurii speciale, hotărârile pronunţate 
în primă instanţă pot fi atacate: a) cu apel şi recurs; b) numai cu recurs; c) numai cu apel. 

97. Renunţarea la apel de către părţi poate avea loc: a) până la închiderea dezbaterilor la instanţa 
de apel; b) până la pronunţarea hotărârii de către instanţa de apel; c) după pronunţarea hotărârii şi 
până la expirarea termenului de declarare a apelului. 

98. Dacă se constată că măsura preventivă dispusă a fost luată cu încălcarea prevederilor legale, 
organul judiciar competent dispune: a) încetarea de drept a măsurii preventive; b) revocarea 
măsurii preventive; c) înlocuirea măsurii preventive. 

99. Reluarea urmăririi penale se dispune în caz de: a) restituirea cauzei de către procuror 
organului de cercetare penală; b) solicitarea motivată a părţii vătămate sau părţii civile; c) 
redeschidere a urmăririi penale. 

100. Dacă procurorul constată cu privire la fapta învinuitului, existenţa uneia din cauzele care 
înlătură caracterul penal al faptei, dispune: a) scoaterea de sub urmărire penală; b) încetarea 
urmăririi penale; c) clasarea cauzei. 

 


