
1. 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. 

2. În categoria avânzilor-cauză trebuie incluşi, 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. 

3. Dolul: a) constituie, în toate cazurile, viciu de consimţământ; b) afectează valabilitatea 
contractului şi atunci când împrejurarea ascunsă de una dintre părţi era cunoscută de cocontractant; 
c) nu se prezumă. 

4. 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. 

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

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

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

8. În concurs cu un descendent al defunctului, cota legală a soţului supravieţuitor este de: a) 1/8; 
b) 1/4; c) 1/2. 

9. Nu sunt moştenitori rezervatari: a) descendenţii defunctului; b) colateralii privilegiaţi ai 
defunctului; c) ascendenţii privilegiaţi ai defunctului. 

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

11. 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. 

12. Constituie un efect specific contractului sinalagmatic cu executare succesivă: a) rezoluţiunea; 
b) rezilierea; c) opozabilitatea faţă de terţi. 

13. Constituie viciu de consimţământ: a) eroarea gravă; b) ameninţarea legitimă; c) lipsa 
discernământului. 

14. 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) valoarea 
contraprestaţiei; c) identitatea fizică a obiectului actului juridic. 

15. 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 dacă a fost 
de bună-credinţă. 

16. În cazul vânzării unui lucru viitor: a) cumpărătorul nu va fi obligat să plătească preţul în caz de 
nerealizare a lucrului, cu excepţia situaţiei când şi-a asumat riscul nerealizării; b) transferul 
proprietăţii operează, în principiu, de la data încheierii contractului; c) nerealizarea lucrului 
afectează validitatea contractului. 

17. Garanţia contra viciilor lucrului vândut (art. 1352 C. civ.): a) este de esenţa oricărei vânzări; 
b) poate fi agravată prin voinţa părţilor; c) este imprescriptibilă extinctiv dacă vânzătorul a fost de 
rea-credinţă. 

18. Excepţia de neexecutare a contractului poate fi invocată numai dacă: a) a fost sesizată 
instanţa; b) cocontractantul a fost pus în întârziere; c) raportul contractual presupune o executare 
simultană a obligaţiilor celor două părţi sau, cel puţin, obligaţia părţii căreia i se opune excepţia 
să fie exigibilă la data invocării excepţiei. 

19. Condiţia (ca modalitate a actului juridic) a cărei realizare depinde exclusiv de voinţa uneia din 
părţi este: a) cazuală; b) pur potestativă; c) potestativă simplă. 

20. 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. 

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

22. Contractul de mandat este un contract: a) intuitu personae; b) solemn, afară de excepţiile 
expres prevăzute de lege; c) real. 

23. 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. 

24. În materia cursului prescripţiei extinctive, cazul fortuit conduce la: a) suspendarea 
prescripţiei; b) întreruperea prescripţiei; c) repunerea în termenul de prescripţie. 

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

26. Constituie o condiţie pentru ca instanţa să pronunţe rezoluţiunea: a) neexecutarea obligaţiei să 
fie imputabilă debitorului acesteia; b) niciuna din obligaţiile reciproce şi interdependente să nu fi 
fost executate; c) neexecutarea să se datoreze unui caz fortuit sau forţei majore. 



27. 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. 

28. 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 
(dolului). 

29. 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 posibilitatea de a se libera valabil de obligaţia 
asumată prin executarea altei prestaţii. 

30. Reprezentarea succesorală: a) operează la infinit, pentru orice fel de descendenţi, indiferent de 
gradul de rudenie; b) profită reprezentantului, chiar dacă este nedemn faţă de reprezentat; c) se 
aplică şi atunci când reprezentantul nu are vocaţie succesorală generală proprie la moştenirea 
lăsată de defunct. 

31. 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. 

32. 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. 

33. Nulitatea absolută: a) poate fi invocată de instanţă din oficiu; b) este nulitatea expres 
prevăzută de lege; c) este nulitatea care desfiinţează în întregime actul juridic. 

34. Clauzele îndoielnice ale contractului de vânzare-cumpărare se interpretează în favoarea: a) fie 
a vânzătorului, fie a cumpărătorului, la alegerea instanţei; b) vânzătorului; c) cumpărătorului. 

35. 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. 

36. În cazul în care între coparticipanţi există raporturi de solidaritate, iar actele de procedură ale 
unuia sunt potrivnice actelor efectuate de ceilalţi: a) se aplică principiul independenţei 
procesuale; b) se va ţine cont de actele mai favorabile; c) nu se va ţine cont de niciunul din actele 
respective. 

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

38. Decăderea are ca efect: a) pierderea dreptului procedural ce nu a fost exercitat în termen; b) 
desfiinţarea dreptului subiectiv civil; c) ineficienţa tuturor actelor de procedură îndeplinite în 
pricina respectivă. 



39. Tribunalele judecă în primă instanţă: a) toate cererile şi procesele în materie comercială; b) 
procesele şi cererile în materie de expropriere; c) procesele şi cererile în materie civilă cu o 
valoare de până la 500.000 lei. 

40. Când pârâtul, în afară de domiciliul său, are în chip statornic o îndeletnicire profesională, 
cererea se poate face şi la instanţa locului acelei îndeletniciri, pentru: a) orice obligaţii; b) toate 
obligaţiile patrimoniale; c) obligaţiile patrimoniale care sunt născute sau care urmează să se 
execute în acel loc. 

41. Arătarea titularului dreptului se poate face: a) numai în acţiunile reale; b) în toate acţiunile; c) 
în acţiunile personale, dar numai de către pârât. 

42. Constituie condiţie (specială) de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale: a) caracterul definitiv 
al măsurii ce urmează a fi dispusă de instanţă; b) inexistenţa unui proces asupra fondului în curs 
de desfăşurare; c) urgenţa. 

43. În cazul în care cererea de chemare în judecată trebuie completată sau modificată, iar acest 
lucru nu se poate face pe loc: a) se înregistrează şi se suspendă judecata; b) se înregistrează şi se 
acordă un termen scurt; c) se restituie reclamantului. 

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

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

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

47. În virtutea rolului activ, judecătorul este îndreptăţit: a) să ordone probe din oficiu, chiar dacă 
părţile se împotrivesc; b) să introducă, din oficiu, un terţ în proces; c) să modifice obiectul cererii 
de chemare în judecată. 

48. Se poate exercita revizuirea dacă există: a) contradicţii între considerente şi dispozitiv; b) în 
dispozitiv dispoziţii potrivnice care nu pot fi aduse la îndeplinire; c) în dispozitiv dispoziţii care 
necesită lămurirea înţelesului, întinderii şi aplicării lor. 

49. Pentru a interveni nulitatea prevăzută de art. 105 alin. (2) C.proc.civ. este necesar, între altele, 
ca: a) nulitatea să fie expres prevăzută de lege; b) actul să fi fost îndeplinit de o instanţă 
necompetentă; c) actul să fi produs părţii o vătămare. 

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

51. Al doilea termen al recidivei mari postcondamnatorii poate consta în săvârşirea din nou a unei 
infracţiuni intenţionate: a) pentru care se aplică pedeapsa închisorii mai mare de un an; b) pentru 



care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an; c) pentru care de aplică doar pedeapsa 
închisorii. 

52. 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. 

53. Când la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală o persoană contribuie cu acte de 
executare specifice participanţilor, contribuţia sa de complice este: a) principală în raport cu cea 
de autor; b) secundară în raport cu cea de instigator; c) principală în raport cu cea de instigator. 

54. Pentru comiterea a două infracţiuni concurente instanţa de judecată a stabilit două pedepse cu 
închisoarea de 5 ani şi de 2 ani, iar în baza art. 34 C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai 
grea, de 5 ani, fără a o spori: a) instanţa a procedat corect; b) instanţa a greşit fiindcă pedeapsa cea 
mai grea trebuia sporită; c) instanţa trebuia să adiţioneze pedepsele. 

55. Primul termen al recidivei mari postcondamnatorii poate consta într-o: a) condamnare 
definitivă pentru o infracţiune săvârşită din culpă; b) condamnare definitivă la pedeapsa închisorii 
de 6 luni; c) condamnare definitivă la pedeapsa detenţiunii pe viaţă. 

56. Sunt circumstanţe atenuante legale: a) excesul justificat; b) provocarea; c) conduita bună a 
infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii. 

57. Dacă după executarea pedepsei condamnatul nu respectă măsura de siguranţă de a reveni în 
locuinţa familiei pe o durată determinată, fapta acestuia poate constitui: a) infracţiunea de 
nerespectare a hotărârilor judecătoreşti (art. 271 alin. 4 C.pen.); b) contravenţie; c) în lege nu se 
precizează ce natură juridică ar reprezenta fapta condamnatului. 

58. Graţierea este o cauză care înlătură: a) răspunderea penală; b) executarea pedepsei; c) 
consecinţele condamnării. 

59. Fapta aceluia care sustrage din apartamentul victimei cu aceeaşi ocazie, mai multe bunuri 
pentru transportul cărora face mai multe drumuri între apartamentul victimei şi autoturismul său, 
reprezintă: a) o infracţiune de furt, forma unităţii simple; b) o infracţiune de furt în formă 
continuată; c) o infracţiune de furt în formă continuă. 

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

61. 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. 

62. Pentru o condamnare la pedeapsa amenzii reabilitarea de drept intervine după executarea 
acesteia dacă în termen de trei ani, cel condamnat: a) nu a mai săvârşit o infracţiune intenţionată; 
b) nu a suferit o nouă condamnare; c) nu a săvârşit o infracţiune. 



63. 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. 

64. Nu pot fi subiecţi activi ai infracţiunii: a) femeile în vârstă de peste 55 de ani; b) bărbaţii în 
vârstă de peste 60 de ani; c) iresponsabilii. 

65. Dacă o parte din actele de executare specifice infracţiunii continuate au fost comise de 
infractor când era minor şi o parte după majorat, acesta va răspunde penal: a) ca major pentru 
infracţiunea continuată; b) ca minor pentru actele săvârşite când era minor şi ca major pentru 
actele săvârşite după majorat; c) numai pentru faptele săvârşite ca major. 

66. Se prezumă că este în legitimă apărare şi acela care săvârşeşte fapta pentru: a) înlăturarea 
unui obstacol în exercitarea dreptului de posesie; b) a respinge pătrunderea unei persoane într-un 
imobil; c) a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin ameninţare cu o armă de foc într-
o încăpere ce nu îi aparţine. 

67. Fapta constând într-o acţiune săvârşită cu intenţie constituie infracţiune: a) numai dacă se 
prevede expres în lege; b) întotdeauna; c) niciodată. 

68. 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. 

69. Există infracţiunea de violare de domiciliu (art. 192 C.pen.): a) şi atunci când pătrunderea 
inculpatului fără drept are loc într-o locuinţă care nu este efectiv ocupată de partea vătămată; b) şi 
atunci când pătrunderea în domiciliu se realizează cu intenţia inculpatului de a solicita   restituirea 
unor bunuri pe care le împrumutase părţii vătămate; c) şi atunci când inculpatul refuză să 
părăsească locuinţa la cererea expresă a unui vecin al locatarului. 

70. Lipsirea de libertate a unei persoane prin legarea de un copac pentru a o împiedica să ajungă 
la un eveniment şi aplicarea de către făptuitor a două lovituri cu o bâtă în cap ce au determinat 
moartea victimei reprezintă: a) infracţiunea de lipsire de libertate urmată de moartea victimei; b) 
infracţiunea de omor; c) infracţiunea de lipsire de libertate în concurs cu infracţiunea de omor. 

71. Nu poate fi obiect material al infracţiunii de abuz de încredere: a) o sumă de bani dată cu titlu 
de împrumut; b) un bun imobil prin destinaţie; c) un bun mobil corporal. 

72. 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. 

73. Delapidarea (art. 2151 C.pen.) nu poate avea ca obiect material: a) bunul ajuns din eroare în 
gestiunea sau administrarea unităţii; b) bunurile în legătură cu care nu este în nici un mod angajată 
răspunderea civilă a unităţii (spre exemplu bunurile tăinuite de gestionar în depozitul său); c) 
plusurile în gestiune, dacă provenienţa lor are un caracter fraudulos. 

74. 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). 

75. Omorul săvârşit din interes material (art. 175 lit. b) C.pen.): a) nu se poate reţine în cazul 
erorii asupra identităţii persoanei (error in persona); b) se poate reţine şi în cazul devierii acţiunii 
(aberratio ictus); c) nu se poate reţine când făptuitorul urmăreşte obţinerea unei sume de bani; 

76. Reprezintă infracţiunea de tâlhărie (art. 211 C.pen.): a) furtul săvârşit prin întrebuinţare de 
insulte; b) furtul urmat de întrebuinţarea de ameninţări pentru păstrarea bunului furat; c) furtul 
săvârşit asupra victimei aflate în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra. 

77. Conform majorităţii soluţiilor date în practica judiciară, elementul circumstanţial al omorului 
deosebit de grav prevăzut de art. 176 lit. b C.pen. (asupra a două sau mai multor persoane) există: 
a) doar atunci când uciderea a două sau mai multor persoane a avut loc printr-o singură acţiune; 
b) ori de câte ori două sau mai multe persoane au fost ucise de infractor în aceeaşi împrejurare 
sau cu aceeaşi ocazie, indiferent dacă omorul multiplu s-a produs printr-o singură acţiune sau prin 
mai multe acţiuni; c) atunci când omorul este săvârşit de o persoană care a mai săvârşit un omor, 
indiferent dacă pentru omorul anterior făptuitorul fusese condamnat definitiv sau nu. 

78. La infracţiunea de trafic de influenţă (art. 257 C.pen.) subiectul activ poate fi: a) orice 
persoană; b) doar un funcţionar public; c) funcţionarul care îndeplineşte un act ce intră în 
atribuţiile sale de serviciu. 

79. 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). 

80. Infracţiunea de furt nu se consideră a fi consumată dacă: a) acţiunea de deposedare a 
persoanei vătămate a început, dar ea nu a fost dusă până la capăt; b) făptuitorul nu a reuşit să 
păstreze bunurile, fiind prins imediat după sustragere; c) făptuitorul sustrage bunul dintr-un loc 
asigurat cu pază, dar nu reuşeşte să treacă de paznic. 

81. Dacă în urma unui accident rutier victima necesită pentru vindecare 8 zile de îngrijiri 
medicale, fapta va fi încadrată ca: a) vătămare corporală din culpă (art. 184 alin. 3 C.pen.); b) 
lovire sau alte violenţe (art. 180 alin. 2 C.pen.); c) fapta nu este infracţiune. 
82. La �luarea de mită� pot fi confiscate de la subiectul activ: a) doar bunurile care au fost 
primite sau echivalentul lor în bani; b) bunurile care au fost promise; c) echivalentul bunurilor pe 
care le-a pretins cel mituit. 

83. Există infracţiunea de �primire de foloase necuvenite� (art. 256 C.pen.) atunci când: a) 
bunurile au fost primite de funcţionar după ce a îndeplinit un act, în baza unei înţelegeri 
anterioare; b) bunurile au fost primite de funcţionar înainte de îndeplinirea unui act la care era obligat 
în temeiul funcţiei sale; c) bunurile au fost primite de funcţionar după ce a îndeplinit un act în 
virtutea funcţiei sale. 

84. În cazul în care făptuitorul pătrunde într-o magazie ziua, caută bunuri care îl interesează şi 
părăseşte magazia în timpul nopţii cu o multitudine de bunuri pe care le-a sustras se poate reţine: a) o 



infracţiune de furt calificat în varianta de la lit. g) (în timpul nopţii); b) o infracţiune de furt simplu, 
întrucât activitatea infracţională a început în timpul zilei; c)  o infracţiune de furt simplu în concurs 
cu o infracţiune de furt calificat în varianta prevăzută la lit. g) (în timpul nopţii). 

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. În procedura specială de urmărire şi judecare a unei infracţiuni flagrante, este obligatorie 
luarea măsurii preventive a: a) arestării învinuitului; b) reţinerii învinuitului; c) arestării 
inclupatului. 

87. Pot fi atacate cu recurs: a) sentinţele, deciziile şi încheierile, în condiţiile legii; b) numai 
deciziile; c) numai deciziile şi sentinţele, în condiţiile legii; 

88. Se sancţionează cu nulitatea absolută încălcarea dispoziţiilor legale privind: a) compunerea 
instanţei; b) procedura de citare a părţilor; c) ascultarea inculpatului. 

89. Cererea de recuzare a unui membru al completului de judecată poate fi formulată: a) numai de 
către procuror; b) numai de către părţile din cauză; c) atât de către procuror cât şi de către părţile 
din cauză. 

90. Constituie act procesual: a) executarea mandatului de arestare preventivă; b) audierea unui 
martor; c) punerea în mişcare a acţiunii penale. 

91. Arestarea preventivă a învinuitului se dispune de către: a) procuror în faza urmării penale şi 
judecător în faza judecăţii; b) numai de către judecător; c) de către procuror dacă pedeapsa 
prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este de până la 10 ani şi de către judecător în 
celelalte cazuri. 

92. Pot face apel: a) inculpatul în ceea ce priveşte latura penală şi civilă; b) partea vătămată în 
ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă; c) partea civilă în ceea ce priveşte numai latura 
civilă. 

93. În cazul în care procurorul constată că inculpatul nu a săvârşit fapta pentru care a fost cercetat 
penal, dispune: a) prin ordonanţă scoaterea de sub urmărirea penală; b) prin rezoluţie încetarea 
urmăririi penale; c) prin ordonanţă clasarea cauzei. 

94. Excepţia de necompetenţă materială poate fi ridicată: a) în tot cursul procesului penal, până la 
pronunţarea hotărârii definitive; b) până la citirea actului de sesizare în faţa primei instanţe de 
judecată; c) până la începerea dezbaterilor în faţa primei instanţe de judecată. 

95. Procedura specială de judecare a cauzelor cu infractori minori se aplică dacă inculpatul era 
minor la data: a) sesizării organului de urmărire penală; b) începerii urmăririi penale; c) săvârşirii 
infracţiunii. 

96. Preşedintele completului de judecată, înainte de încheierea dezbaterilor la judecata în primă 
instanţă, dă ultimul cuvânt: a) procurorului; b) părţii vătămate personal; c) inclupatului personal. 



97. Când se constată că nu mai există vreun temei care să justifice menţinerea măsurii preventive, 
organul judiciar competent dispune: a) încetarea de drept a măsurii; b) revocarea măsurii; c) 
înlocuirea măsurii. 

98. Rechizitoriul este: a) actul prin care se poate dispune începerea urmăririi penale; b) actul prin 
care se poate dispune punerea în mişcare a acţiunii penale; c) actul prin care se poate prezenta 
materialul de urmărire penală. 

99. Potrivit legii sunt hotărâri judecătoreşti: a) procesele verbale de şedinţă; b) ordonanţele; c) 
încheierile; 

100. Termenul de declarare a recursului este de: a) 10 zile dacă legea nu dispune altfel; b) 10 zile 
în toate cazurile; c) 15 zile dacă legea nu dispune altfel. 

 


