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1. Confirmarea actului
drepturilor dobAndite gi

2.Sunt excep{ii de la principiul irevocabilitatii actului juridic bilateral: a) revocarea testamentului; b) rezolu{iunea;

c) revocarea mandatului de cdtre mandant'

3. Actul juridic: a) unilateral este acela prin care doar una dintre pa(i

desfii11at, in caz de anulare, cu efecte atAt pentru trecut cAt qi pentru

respectate dec6t de c6tre pdr{ile actului.

4. DacI o parte contracteaz6 aflflndu-se intr-o stare de necesitate: a) actul este anulabil pentru violenf6, dar numai dacd

cealalt6 parte a cunoscut sau trebuia sE cunoasci starea de necesitate care il afecteazd pe contractantul s[u; b) actul nu

este nul absolut pentru catzaimoralS; c) actul este anulabil pentru leziune.

5. in cazul condiliei rezolutorii: a) fructele bunului transmis, culese pAn[ la indeplinirea condiliei, se cuvin proprietarului

sub coudilie suspensiv6; b) indeplinirea condiliei produce efecte retroactive gi in cazul contractelor cu executare

succesivd, daca p-64ile au prevdzutastfel; c) drepturile reale dob6ndite sub aceasti condi{ie pot fi instrdinate valabil, dar

dob6nditorii le vor primi sub condilie suspensivS.

6. inceputul prescripliei dreptului la acfiune in repararea pagubei catzate printr-o faptd ilicitd se aplic6: a) gi acliunilor

derivate dintr-un fapt juridic licit generator de obligatii; b) gi ac{iunii in executarea silitd a unei obligatii contractuale;

c) ;i acliunii in restituirea presta{iilor ftcute in temeiul unui contract anulabil.

7. Dolul: a) prin reticen![ poate fi relinut ori de cAte ori, din culpd gravi, o parte nu a comunicat un element esenfial

pentru consim{dm6ntul celeilalte parli; b) presupune o eroare esen{iald provocatS; c) se poate dovedi cu orice mijloc de

probi .

8. Cauza actuluijuridic: a) trebuie sd existe gi trebuie probatd ca fiind licitS, sub sanc{iunea nulitalii absolute; b) este

reglementata prin norme supletive de cdtre Codul civil; c) nu trebuie verificatd, sub aspectul validitAtii, in cazul actelor

abstracte.

9. Eroarea: a) asupra valorii prestafiei pa(ii adverse atrage intotdeauna nulitatea relativi actuluijuridic civil; b) poate

conduce la nulitate qi dac6 poartd asupra calitdlilor esen{iale ale propriei presta{ii; c) de drept nu poate conduce la

nulitate, pentru cd nimeni nu poate invoca necunoaqterea legir'

10. Nulitatea relativ6 poate fi invocata: a) ;i de cdtre minorul 1ir5 capacitate de exerci(iu prin introducerea ac(iunii in

anulareintenrenul deprescriplie;b)decatretoli avanziicauzdaipS(ii protejateprinnormajuridiclincSlcata; c);i dacn

s-a renuntat la dreptul de a o invoca, anterior incheierii actuluijuridic.

11. in cazul dec[derii: a) se poate renunla numai la beneficiul termenului scurs, nu gi la beneficiul decdderii ins69i;

b) sancliunea poate interveni qi in cazul tennenelor stabilite de cdtre pbrli cu aceastd semnificafie; c) reglementarea

generald nu are itr vedere niciun caz de intrerupere a termenului.

12. Limitarea dreptului de proprietate prin hotardre judecStoreascd, in raporlurile de vecinbtate: a) este justificatd pe ideea

de pedepsire a proprietarului pArAt; b) reprezintd o limit6 legal6 a dreptului de proprietate; c) este independentd de ideea

de culpd a proprietarului PArAt.

13. Coproprietatea dev6lmag6: a) este subinfeleasd dacd p64ile nu precizeazdcdtimea cotelor din dreptul de proprietate;

b) poate ayea ca surs6 Ei uzucapiunea; c) poate renita qi dintr-un contract de vAnzare-cumpSrare, in favoarea

dobAnditorilor.

14. in materia coproprietalii obignuite pe cote-par{i: a) nu se pot incheia partaje de folosin!6; b) coproprietarii pot deroga

de la regula unanimitdlii; c) nu se pot incheia contracte de administrare a stdrii de coproprietate.

anulabil: a) este un act bilateral; b) i;i produce efecte de la data incheierii actului, sub rezerva

conservate de cdtre te(ii de bun[ credinfi; c) presupune refacerea actului.

15. Proprietatea periodic6: a) presupune exercitarea

b) poate avea ca izvor uzucapiunea; c) presupune

copropfletar.

se obliga la ceva; b) cu executare succesivl este

viitor; c) dd nagtere la drepturi care nu trebuie

succesivi gi repetitiv[ a atributului dispoziliei de cdtre coproprietar;

exercitarea succesivd gi repetitiva a atributului folosinlei de citre



llxatruerc de lice*fit 9.tekrwurit 2{}l{t {irilu nt" I

l6.inmateriaclauzeideinalienabilitate: a)pentruvaliditateainalienabilitS{ii,aceastatrebuienotat6incafieafunciarda
imobilului ; b) se urmiregte limitarea atributului folosinfei asupra bunului; c) beneficiarul inalienabilit4ii poate fi 9i un

ter( fa!6 de contractul in care este stipulatdclauza.

17. Acliunea in revendicare mobiliara: a) poate fi introdus6 cu succes impotriva terlului de rea-credintS; b) este o acfiune

imprescriptibili, personalb; c) nu poate fi introdusd impotriva detentorului precar, intrucdt impotriva acestuia proprietarul

are la indemAnd o ac{iune contractual6.

1g. in materia imboga{irii ldr[ just[ cauzd: a) nu conteazd buna-credin{d a imbogSfitului; b) imbogdlirea este consideratd

justificat6 cAnd rezult6 din executarea unei hotdrAri judecdtoregti; c) p6(ile implicate sunt legate printr-un contract.

19. in materia daunelor-interese: a) este indiferent[ culpa debitorului contractual; b) prejudiciul creditorului este

intotdeauna prezumat; c) se repard, de regul[, doar prejudiciile previzibile.

20. Gestiunea de afaceri: a) poate avea ca obiect acte sau fapte juridice; b) este un fapt juridic ilicit care dd naqtere la un

rapoft juridic obligalional; c) poate fi ratificatd doar dacS este util[-

21. in materiaclauzer penale: a) instanla poate interveni pentru majorarea clauzei penale, conform legii civile; b) instan]a

poate interveni pentru reducerea clauzei penale, conform legii civile; c) pa4ile stabilesc condiqiile de suspendare a

contractulu i.

22.in materia rezolu{iunii/rezilierii: a) debitorul poate opta intre rezolu{iune/reziliere gi executarea silit6; b) contractul

reziliat se desfiinleazS Ei pentru trecut; c) se pot acorda daune-interese.

23. Excepfia de neexecutare: a) este invocatl obligatoriu in fata instanlei dejudecat6; b) poatejustifica neexecutarea unei

obligalii contractuale; c) poate fi invocata qi in legSturd cu neexecutarea unui contract unilateral.

24.in rnateria contractului de vdnzare: a) dacS vAnz[torul l-a mogtenit pe un te( care era titularul dreptului de servitute

care greveaza imobilul vAndut (de exemplu, servitutea de a nu construi peste o anumita indlfime), drept care nu a fost

menlionat in contractul de vAnzare qi de care cumpdrdtorul nu avea cuno$tintrA, vinzdtorul se va putea prevala de dreptul

de servitute; b) dac[ o casd are anumite vicii ascunse la acoperig, iar ca urmare a unor inunda]ii este distrusi in totalitate,

cump6rdtorul nu are dreptul de a obline o reducere corespunz6toare a prelului pe motiv cd acea casd avea vicii; c) daca

eviciiunea s-a produs, vAnzdtorul datoreazd daune-interese, indiferent dacd a fost de bun5-credintd sau de rea-credinf6.

25. in rnateria obligaliei vdnzdtorului de garanlie contra evicliunii: a) obligatia de garanJie a vAnzdtorului contra evicliunii

existd nu numai fala Oe cump6r6tor, dar gi faJd de subdobAnditori (inclusiv fala de donatar), gi cu toate cd cumpdratorul

initial (donatorul) nu raspunde pentru evicliune fald de donatar; b) obligaJia de garan{ie opereazd gi daca evic}iunea

provine dintr-un fapt personal al vdnzifiorului, nu insd qi daca este vorba de o tulburare de fapt (de exemplu, deposedarea

cump6rdtorului de o pafte din terenul vAndut); c) dacd un bun a fost vAndut de 4 v6nzdtori coproprietari (fiecare avAnd

c6te o cota de l14 din dreptul transmis) gi se produce evicfiunea (vAnzitorii avAnd obligaJia de a-i pl6ti cumpdrdtorului

suma totald de 100.000 de lei), cumpdrdtorul nu poate cere suma de 100.000 de lei de la oricare dintre vAnzdtori, ci doar

cAte 25.000 de lei de la fiecare vdnzdtor.

26. in materia contractului de vAnzare: a) in cazul in care mai mulli titulari ai dreptului de preempJiune gi-au exercitat

preempliunea asupra aceluiagi bun, contractul de vdnzare se consider6 incheiat cu titularul dreptului convenlional de

pr".*piiun" ales de vdnzdtor, atunci cAnd se afld in concurs cu titulari ai unor drepturi legale de preemp{iune; b) dreptul

de preempJiune se poate ceda, insd numai prin inscris autentic notarial; c) in cazul in care mai mulli titulari 9i-au exercitat

preemp{iunea asupra aceluiagi bun, contractul de vdnzare se considerb incheiat, daci bunul este mobil. cu titularul

dreptuiui convenlional de preempJiune avAnd data certd cea mai veche, atunci cind se afld in concurs cu alli titulari ai

unor drepturi convenJionale de preemp{iune.

2j. in materia contractului de locaJiune, in ceea ce privegte imbunbt[lirile frcute de locatar asupra bunului inchiriat:

a) dacd locatarul a efectuat imbunitiJirile liri acordul prealabil al locatorului, locatarul are dreptul la desplgubiri

"orpr." 
din valoarea materialelor gi manoperd; b) dacS locatarul a efectuat imbunit[]irile l]ri acordul prealabil al

locatorului, locatarul nu poate invoca, in niciun caz, dreptul de retentie; c) dacd locatarul a efectuat imbun[td{irile fErI

acordul prealabil al locatorului, acesta din urmd poate s[ cearS locatarului aducerea bunului in starea inilial[, dar pl6tindu-

i locatarului o despigubire echitabild.
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28. in materia contractului de localiune: a) daca bunul este imobil, sublocaliunea ori cesiunea localiunii nu este permisS

decdt cu acordul scris al locatorului; b) prin cesiunea contractului de locaJiune, cesionarul dobAndeqte drepturile, dar nu

este Jinut de obligaliile locatarului izvor6te din contractul de locafiune; c) locatorul este obligat sd predea bunul irnpreund

cu toate accesoriile sale in stare corespunzdtoare utilizdrii acestuia.

29. in materia contractului de mandat: a) acceptarea mandatului poate renita gi din executarea sa de cdtre mandatar;

b) mandatul general il autorizeazS pe mandatar si efectueze acte de conservare, acte de administrare 9i acte de dispozilie;

c) in cazul mandatului fdrdreprezentare, intre te( gi mandant se creeazd raporirijuridice directe.

30. in materia dreptului de mogtenire: a) mogtenirea lui X se va impS(i pe linii atunci cAnd la mogtenire vin A (copilul lui

X din ultima cdsdtorie), B (fratele bun al lui A) gi C (fratele consangvin al lui A 9i B); b) fratele bun al tatdlui defunctului

este inliturat de la moqtenire de bunicul mameidefunctului; c) mamatatSlui defunctului tru este inl[turatd de la moqtenire

de copilul fratelui consangvin al defunctului.

31. in materia mogtenirii legale, bunicul defunctului: a) este inl[turat de la mogtenire de copilulfratelui defunctului; b) nu

inl6tura de la mogtenire pe fratele tatdlui defunctului; c) nu inldturd de la mostenire pe fratele bunicului defunctului.

32.in cazul in care o mogtenire legala se imparle intre solia supravieluitoare a defunctului, lnalrla defunctului 9i o sora a

defunctului: a) mama defunctului va culege 1/4 din mogtenire; b) fiecare mogtenitor va culege li3 din mo;tenire; c) sora

defunctului va culege 112 din moqtenire.

33. in cazul in care mogtenirea de cuius-ului X a fost acceptatd de cdtre S (sofia supravieluitoare a lui X), A (fiul lui Cl,
acesta din urma fiind copilul lui X qi al lui S gi predecedat Iui X), B 9i C (fiii lui C2, acesta din unn[ fiind copilul lui X 9i

al lui S gi nedemn fajd de X) 9i D (copilul lui C3, acesta din urmd fiind tot copilul lui X qi al lui S gi care a renunlat la

mogtenirea lui X): a) A primeqte 3/8; b) D primegte 114 c) B 9i C primesc cate l/8 flecare.

34. in cazul in care mo$tenirea de cuius-ului X este acceptatd de S (sofia supravieluitoare a lui X), T (tatdl lui X 9i

dezmogtenit de cStre X), B (bunicul matem al lui X, care pretinde ci i se cuvine prin reprezentare succesorala pafiea lui

M, care este mama defunctului 9i fiica lui B, M fiind predecedata lui X), Fl (fratele bun al lui X) 9i F2 (fratele cotrsangvin

al lui X gi dezmogtenit de c6tre X): a) T nu il mogtenegte pe X; b) B nu il mogtenegte pe X; c) F2 il nroqteneqte pe X.

35. in materia contractului de donalie: a) donafiile indirecte se incheie prin inscris autentic, sub sancliunea nulitdlii

absolute; b) donaliile deghizate se incheie prin inscris autentic, sub sancJiunea nulitSlii absolute; c) prornisiunea de

donalie este supusd formei autentice, sub sancliunea nulitStrii absolute.

36. Intervenfia voluntard accesorie: a) nu este admisibil5 in litigiile individuale de munc5; b) nu este admisibilS in litigiile
de contencios administrativ; c) se judecd intotdeauna impreun6 cu cererea introductivd de instan{5.

37. Renun{area la judecarea cauzei: a) nu afecteazd. cererile incidentale; b) nu afecteazd cererea adilionala a cererii

principale; c) este constatatd printr-o hot[r6re care este supusl recursului.

38. Executarea provizorie judecitoreascS: a) se poate solicita, in scris sau verbal in instanli pdna la inchiderea

dezbaterilor; b) nu poate fi suspendatd de cdtre instanla de apel; c) dac6 nu a fost formulat[ [a prima instanfd, poate fi
solicitatd gi direct in apel.

39. Judecdtoriile judecd in prirni instanfi: a) cererile in evacuare; b) orice cerere evaluabild in bani; c) cererile privind

obliga{ii de a nu face, evaluabile in bani, numai dacd izvorul acestora are natura contractuald.

40. Revin in competenla instanlei de la ultimul domiciliu al defunctului: a) cererile prin care mogtenitorii cheam6 in

judecatd pe debitorii defurrctului pentru realizarea crean{elor dobAndite in temeiul mogtenirii; b) cererile prin care

creditorii personali ai mogtenitorilor cer partajul in numele debitorului lor; c) cererile prin care un ter! cheamd in judecata

rnogtenitorii pentru revendicarea unui bun imobil aflat in masa succesorald.

41. in cazul nulit6lii actelor de procedurd este adevdrat cd: a) pentru nulitdlile expres prevdzute de lege, vdtdmarea este

prezumatd i1 mod absolut; b) nulitatea relativa poate fi invocatd de cdtre p6(i sau instanfi din oficiu, la termenul la care

s-a savArgit neregularitatea; c) actul de proceduri nu va fi anulat dacd, pdn6 la momentul pronunlarii asupra excepliei de

nulitate. a disparut cauza acesteia.

42.in cazilin care se dispune disjungerea: a) cererea de chemare in garan{ie va fi solullonatd de instan}a competentd din

punct de vedere material gi teritorial, potrivit regulilor de drept comun; b) cererea de chemare in garan{ie va fi judecat6

de instan[a care.ludeci cererea principalS, operAnd o prorogare legald de competen{a; c) va fi solulionatd din punct de
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43.Valoareacereriidechemareinjudecatisevastabili: a) incazul cererii privindexecutareaunui contract,sevaluain
considerare valoarea obiectului acestui contract, indiferent de preten{ia concretl dedusbjudecetrii; b) in cazul unei cereri

privind constatarea nulit[1ii absolute a unui act juridic, se va lua in considerare valoarea obiectului actului juridic

respectiv nutnai dacd p[4ile au cerut qi repunerea p[4ilor in situa]ia anterioari; c) in cazul unei cereri privitoare la un

contract de arendS, valoarea cererii se calculeazd dupd arenda anual6.

44. ExcepJia se unegte cu cercetarea procesului in cazul in care: a) solulionarea acesteia implici administrarea de probe;

b) este vorba de o exceplie de fond; c) pentru solulionarea procesului este necesar sd se administreze aceleagi dovezi ca gi

pentru finalizar ea etapei cercetari i procesul ui.

45. in cazul in care instanla de apel constati c5 este intemeiat motivul de apel conform ciruia minuta nu a fost semnati de

judecbtorul primei instanle: a) va anula sentinla gi va trimite cauza spre rejudecare, indiferent de pozilia p[4ilor; b) dacd

prin motivele de apel ale reclamantului, s-a ar6tat in mod expres cd apelul este formulat numai in privinta unora dintre

pAr6!i, sentinla se va anula numai in ce priveqte intimalii indica{i in apel, pentru restul hotdrArea primei instanle rdrnAnAnd

valabila; c) va anula hotirdrea atacatd gi va reline cauza spre rejudecare, dacd prima instant6 a judecat cauza in fond.

46. in materia cdilor de atac, p6(ile prin convenlie: a) nu pot suprima o cale de atac deoarece legea reglementeazi in mod

imperativ cdile de atac ordinare sau extraordinare; b) pot sd declare o hotdrdre definitivS, degi conform legii ar fi supusb

apelului; c) pot suprima apelul atunci cdnd hotdrArea este susceptibi16 de apel gi recurs, dac6 convenfia imbracd forma
autenticd sau verbal, in fa{a instanlei a cdrei hot[rdre se ataci gi consemnatd in proces-verbal, in condiliile legii.

4T.Hotdrltrea judecdtoreasc[ prin care emite ordonanfa pregedinJial6: a) este supusd numai apelului in termen de 10 zile
de la pronunlare dacd s-a dat cu citarea pe(ilor; b) este executorie din primd instanf[; c) se va suspenda de drept prin

introducerea apelului impotriva acesteia.

48. Reprezintdcantri de echipolenJd: a) fonnularea apelului inainte de comunicarea hotlrArii; b) solicitarea pA(ii de a i se

comunica actul de procedurb; c) orice imprejurare care este de naturi a face cert faptul c5 partea a cunoscut actul de

proceduri pe care doregte sd il conteste.

49. in ceea ce privegte exceplia de litispendenli: a) incheierea prin care se respinge se atacd separat, numai cu ape[, in

termen de 5 zile, care curge de la pronuntare pentru partea prezentd, respectiv de la comunicare pentru partea lipsd;

b) incheierea prin care se admite se atacd odatd cu fondul; c) poate fi invocati in orice fazda procesului, fiind o problem[
de ordine public6.

50. in cazul in care a cererea de recuzare a fost respinsS: a) incheierea de respingere se ataci separat, numai cu apel;

b) dac6 instan1a de apel va considera cd respingerea cererii de recuzare este gregit5. va trimite cauza spre rejudecare;

c) o noud cerere de recuzare formulatd impotriva aceluiagijudecdtor, penffu aceleaqi tnotive, va putea fi judecat[ chiar de

judecltorul recuzat.

51. Dacd in urma sdvArgirii unei fapte prevdzute de legea penalS se produce un alt rezultat decAt cel urmdrit, dar a cdrei

posibilitate de producere a fost acceptatd de cdtre fhptuitor, forma de vinovatie este: a) intenJia dep5gita; b) inten{ia

directd; c) intenlia indirect6.

52. in caztl cdrei forme gi modalitSli de vinov[{ie l7ptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale? a) inten{ie indirectd;

b) culpi sirnpld; c) intentie directa.

53. Elementul material al unei infracliuni il poate constitui: a) urmarea const6nd in vbtimarea material5 a valorii sociale

ocrotite; b) inacliunea interzisS prin norma penal6 respectivi; c) instrurnentul cu ajutorul cdruia este vdt6matd valoarea

sociald ocrotitd.

54. in cazul in care se slvArgegte o tentativd la o infracliune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii alternativ cu

amenda, iar instanla opteazd pentru amendd, instanfa va stabili pedeapsa: a) intre limitele prevdzute de lege privirrd

numdrul de zile-amendd reduse la jumdtate; b) intre limitele prevdzute de lege privind num[rul de zile-arnend6,

reducAndu-se la jumdtate doar limitele intre care se stabilegte cuantumul unei zile-amenda; c) intre limitele prevdzute de

lege privind numdrul de zile-amendi reduse la jumitate, reducAndu-se la jumitate gi limitele intre care se stabilegte

cuantumul unei zile-amend6.
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55. Contribufia complicelui la comiterea unei fapte prevdzute de legea penal[ se rcalizeaza: a) prin determinarea cu

intenJie a autorului; b) prin promisiunea de favorizare a fhptuitorului fEcutd inainte de s[vArgirea faptei, chiar dacb ulterior
sdvArqirii faptei promisiunea nu este indeplinitS; c) prin sprijinirea in orice mod, din culpd a autorului.

56. Dacd actele indeplinite pAnI in momentul desistdrii sau impiedicdrii producerii rezultatului constituie o alt[
infracgiune: a) se aplicd pedeapsa pentru acea infractiune; b) se aplica pedeapsa pentru acea infracfiune, insd limitele

speciale vor fi reduse cu o treime; c) se pedepsesc ca tentativ[ la infracliunea de la care s-a desistat autorul.

57. Dacd pentru trei infracliuni sdvdrgite in concurs s-au stabilit pedepse cu inchisoarea de: 2 ani, I an Si 6 luni.6 luni,
pedeapsa rezultantd va fi de: a) 4 ani b)2 ani 9i 6 luni; c)2 ani qi 8 luni.

58. Primul termen al recidivei constd in existenJa unei condamniri la: a) pedeapsa inchisorii de cel putin un an pronun{at5
pentru s6vArgirea unei infracliuni intenfionate; b) pedeapsa inchisorii mai mare de un an pronunJata pentru sdvArgirea unei

infracliuni intenfionate; c) pedeapsa inchisorii mai mare de un an pronunJatd pentru sdvArgirea unei infracliuni sdvArEite

din culpa.

59. Masurile de sigurantrA se iau: a) fald de o persoan6 carc a comis o fapta prevdzutd de legea penalS, justificata gi

imputabild; b) fap de o persoanb care a comis o fapta previvutd de legea penal[, nejustificatd; c) nurnai dac6liptuitorului
nu i se aplicd o pedeapsi.

60. S[vArgirea unei infractiuni continuate pentru care legea prevede pedeapsa amenzii se sanc]ioneazd, cu pedeapsa

prevdzutd de lege pentru infracliunea sf,vArgit6: a) ale cSrei limite se pot rnajora cu cel mult o treime; b) ale carei limite se

pot rnajora cu cel mult jumitate; c) al cdrei maxim se poate majora cu cel mult o treime.

61. Dupa executarea a 8 luni de inchisoare dintr-o pedeapsd cu inchisoarea mai mare de un an, pronun{ata pentru o

infracliune intenfionatS, se sdvArgegte din nou o infracfiune intenJionatd pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai

mare de un an gi pentru care se stabilegte o pedeapsd cu inchisoarea de 6 luni. in acest caz pedeapsa rezultantd se va

aplica: a) prin addugarea la pedeapsa de 6 luni a restului neexecutat din pedeapsa anterioard; b) prin contopirea pedepsei

de 6 luni cu intreaga pedeapsl anterioard potrivit dispoziliilor de la concursul de infracliuni; c) prin contopirea pedepsei

de 6 luni cu restul rdmas neexecutat din pedeapsa anterioard potrivit dispoziliilor de la concursul de infracliuni.

62.Dacd infractorul condamnat definitiv pentru o infractiune continuatd este judecat ulterior gipentru alte actiuni ce intri
in conlinutr-rl aceleiagi infracJiuni, pedeapsa corespunzdtoare pentru infrac{iunea s[vArgitd in intregul ei: a) poate fi rnai

ugoard decAt cea pronuntati anterior; b) deoarece s-au descoperit acte de executare suplimentare, trebuie sd fie mai grea

decdt cea pronunlatd anterior; c) nu va putea fi mai ugoar6 dec6t cea pronunlat6 anterior.

63. FaJa de minorul care a sdvArgit o infracliune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii dela2la 8 aui: a) se poate

lua o mf,surd educativl neprivativa de libertate; b) se ia obligatoriu o mdsurE educativi privativd de libertate; c) se poate

lua numai mdsura educativa a interndrii intr-un centru de detenlie.

64. in cazul slv6rgirii a doub infracfiuni, dintre care una in timpul minoritAlii pentru care s-a luat o misurd educativd

privativa de libertate, iar o altd infracfiune sivArgitd dupS majorat pentru care s-a stabilit pedeapsa inchisorii. instattla va

dispune: a) aplicarea pedepsei inchisorii, care se majoreazd cu o duratd egal[ cu cel puJin o patrime din durata m[surii
educative ori din restul rimas neexecutat din aceasta ladata savdrgirii infrac{iunii comise dupd majorat; b) varianta a), dar

majorarea respectivf, este facultativS; c) aplicarea pedepsei ir,chisorii fhr6 vreo majorare a acesteia.

65. GraJierea: a) are efect asupra mlsurilor educative privative de libertate; b) nu are efect asupra pedepsei cu amenda, in

afara de cazul cdnd se dispune altfel prin actul de graliere; c) are efect asupra m6surilor de sigurantd, in afard de cazul

cAnd se dispune altfel prin actul de graJiere.

66. Anularea suspenddrii executdrii pedepsei sub supraveghere se dispune, cu indeplinirea qi altor condilii, dac6: a) pe

parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a slv6rgit o infracliune pentru care s-a pronunJat o cottdamnare la

pedeapsa inchisorii; b) pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a sdvdrgit o infracliune pentru care s-a

pronunlat o condamnare, indiferent de pedeapsa; c) pe parcursul termenului de supraveghere se descoperd cd cel

condamnat mai savArgise o infracfiune pAnd la rdm6nerea definitivi a hotdrArii prin care s-a dispus suspen{q1eg., pentru

care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii.
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67.in cazul sAvar$irii unei infracliuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de la 1 la 6 ani, daca s-a comis o

tentativi la acea infracliune cu relinerea a dou[ circumstan]e atenuante, limitele intre care se va stabili pedeapsa vor fi:

a) de la 4 luni la 3 ani; b) de la 4 luni la 2 ani; c) de la 6 luni la 4 ani'

68. Pentru o condamnare la pedeapsa inchisorii de 2 ani pentru care s-a dispus suspendarea executirii pedepsei sub

supraveghere: a) reabilitarea este de drept, iar termenul de reabilitare va curge de la data implinirii termenului de

supraveghere; b) reabilitarea este de drept, iar termenul de reabilitare va curge de la data r[mAnerii definitive a hotlririi
de condanrnare; c) reabilitarea este de drept gi intervine la implinirea termenului de supraveghere.

69. Omorul s[vArgit din interes material [art. 189 alin. (1) lit. b) C.pen.]: a) nu se poate refine in cazul erorii asupra

identit6tii persoanei (error in personant); b) se poate re{ine si in cazul devierii ac{iunii (aberratio ictus); c) nu se poate

re(ine cAnd liptuitorul urmdreqte ob{inerea unei sume de bani.

70. Ornorul savdrgit pentru a comite sau a ascunde sdvArqirea unei tAlh[rii sau piraterii are ca formd de vinovafie:

a) inten{ia depagitd; b) inten}ia directd sau indirectd ori preterintenlia; c) intenlia sub oricare din cele doud modalitati ale

et.

Tl.Faptade a aplica victimei o loviturd cu piciorul in zona abdominald,faptd ce a pus in pericol viala victimei gi care a

produs leziuni ce au necesitatl ztle de ingrijiri medicale, reprezintd infrac{iunea de: a) tentativd de omor; b) lovire sau

alte violen{e; c) vdtbmare corporal[.

72. Dacd s-a provocat vStf,marea corporald din culpd a mai multor persoane, incadrarea juridica va fi: a) o singurd

infracfiune de vdtdmare corporali din culpa in varianta tip; b) o singurd infrac(iune de vdtirnare corporald din culpi in
variantl agravat[; c) un concurs de infrac{iuni de vdtdmare corporald din culpd (atdlea infracliuni c6te persoane au fost

vdtlmate).

73. Prin aplicarea de vio[en{e fizice,liptuitorul constr6nge victima (p se-i dea o sum[ de bani. A doua zi, in timp ce se

indrepta cu banii spre locuinfa fbptuitorului, V este interceptata de organele de polilie, care fuseser[ sesizate de un lnartor.

in sarcina llptuitorului se va retine: a) gantaj; b) tAlh[rie; c) tentativd la gantaj.

74.Prin constrAngere, A intrefine un rapoft sexual cu B. in unna violenfelor aplicate cu aceastd ocazie de catre A, B a
suferit leziuni pentru vindecarea cdrora au fost necesare 90 de zile de ingrijiri rnedicale. Calificarea corectd a faptei este:

t) art.218 C.pen. (viol); b) art. 218 C.pen. (viol) in concurs cu aft. 193 C.pen. (lovire sau alte violen{e); c) aft.21 8 C.pen.

(viol) in concurs cu art. 194 C.pen. (vitdmare corporalf,).

75. R[pirea unui nou-ndscut: a) reprezinti infrac{iunea de lipsire de libertate in varianta tip; b) reprezintd infracliunea de

lipsire de libertate in variantd agravatd; c) nu reprezinti infracfiune, intrucAt lipsa consimfimdntului nu se poate prezuma

in defavoarea inculpatului.

T6.FaptaEoferului de taxi care, degi observd cdparteavltdmat6 coboard din maqinS ldrd s6-qi recupereze un bun depus pe

bancheta din spate, nu o atenlioneazb, iar ulterior iqi insugegte bunul respectiv, reprezinta infrac{iunea de: a) insuqirea

bunului gasit [art. 243 alin. (l) C.pen.]; b) furt (art.228 C.pen.); c) furt calificat [sdv6rEit intr-un rnijloc de transporl irr

comun - art. 229 alin. ( 1) lit. a) C.pen.l.

77.Fapta inculpatului de a p[trunde in locuinla victimei, de a o imobiliza, de a o amenin{a cu moaftea pentru a spune

unde !ine banii ascungi gi pdrdsirea locuin{ei inainte de a-i gdsi dtn cauza declangdrii unei alarme, in cazul in care leziunile

produse de imobilizare au necesitat 3 zile de ingrijiri medico-legale, reprezintd: a) infracfiunea de lipsire de liberlate,

infrac{iunea de ameninlare, infracliunea de tentativi la fuft, infrac{iunea de loviri sau alte violenfe aflate in concurs;

b) infrac{iunea de lipsire de libertate in concurs cu infrac{iunea de tentativl la furt; c) infrac{iunea de tentativi la tAlhdrie.

78. Situa{ia premisd la infracliunea de abuz de incredere este: a) existen{a unui titlu in baza cbruia liptuitorul de(ine

bunul; b) insuEirea pe nedrept a unui bun de cdtre subiectul activ; c) existenla unui act translativ de proprietate.

79. Infrac{iunea de ingeldciune slvArgita prin intrebuin{area de nume sau calitili mincinoase ori de alte mijloace

frauduloase: a) poate intra in concurs cu alte infrac{iuni (fals, uz de fals, falsul privind identitatea etc.); b) absoarbe in mod

natural infracliunile de fals, liri aceste elemente circumstanliale neputindu-se re{ine sivArgirea infracliunii de ingelaciune in

varianta agravath previzutd la arl. 244 alin. (2) C.pen.; c) confera infracfiunii de ingeldciune caracter de infracliune

complexd.
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80. VAnzarea dupd 3 zile a unui bun de c[tre cel care l-a gasit: a) intrunegte elementele constitutive ale infrac{iunii de

abuz de incredere; b) intruneqte elementele constitutive ale infractiunii de insuqire a bunului gasit; c) nu poate reprezenta

o infractiune.

81. Fapta persoanei care, in schimbul unei sume de bani, ascunde un bun despre care, in momentul prirnirii, a aflat c[
provine din furt, reprezintd: a) complicitate la furt; b) tiinuire; c) favorizarea frptuitorului.

82. La infracfiunea de luare de mitd (art.289 C.pen.) elementul material al faptei: a) se sivAr;eEte doar anterior efectudrii
sau neefectuhrii actului de serviciu; b) se sdv6rgeqte doar ulteriorefectu[rii sau neefectuirii actului de serviciu; c) se poate

sdvArgi fie anterior, fie ulterior efectu6rii sau neefectudrii actului de serviciu.

83. Primirea de bani, cu promisiunea de a influen{a ofi1eri de polilie spre a se obline punerea in libertate a unui arestat sau

pentru netrimiterea in judecatb a inculpatului cercetat pentru infracliunea de furt: a) poate reprezenta infrac(iunea de trafic
de influen{d deoarece deqi polilistul nu are atribu{ii directe in legdturd cu actele respective, poate efectua cercet6rile in aqa

fel inc6t sd determine efectuarea unor astfel de acte; b) nu poate reprezenta infracfiunea de trafic de influen{d deoarece

polilistul llu are atribu{ii directe in legatur6 cu actele respective; c) reprezintd infracliunea de ingeldciune deoarece

polilistul nu are atribulii directe in legdturd cu actele respective.

84. La infrac{iunea de delapidare (art. 295 C.pen.): a) subiect activ poate fi doar un func{ionar public; b) coautoratul este

posibil; c) complicele trebuie sd aibd gi el, in mod obligatoriu, atribulii de gestionar sau administrator.

85. La infrac{iunea de fals intelectual (art.32l C.pen.): a) este posibil coautoratul; b) elementul material nu se poate

realiza prin omisiune; c) tentativa nu este pedepsitS.

86. Acordul de recunoagtere a vinova{iei priveqte: a) felul gi cuantumul pedepsei, precum gi forma de executare a acesteia;

b) doar forma de executare a pedepsei; c) felul gi cuantumul pedepsei, forma de executare a acesteia, c6t gi rnodul

rezolvSri i actiunii civile.

87. Cauzele cu inculpa{i minori se judecS: a) potrivit regulilor de competen}d speciale, de judecdtori anume desemna}i,

potrivit legii; b) potrivit regulilor de competentd obignuite, de judecdtori anume desemnali, potrivit legii; c) de catre
judec6tori desemna{i de pregedintele instan{ei.

88. Conform regulilor de competen{I, tribunaluljudecd: a) in primd instan!6, infracliunile date potrivit legii in competenla
sa; b) apelurile irnpotriva hotdrArilor date in prirna instanld de judecdtorie; c) cererile de strdmutare in cazurile prevdzute

de lege.

89. Sarcina probatiunii in ceea ce privegte actiunea penal6, apa(ine: a) in principal, procurorului, cAt gi persoanei

vStimate; b) procurorului, instanlei, persoanei vdtdmate; c) in principal, procurorului.

90. Au dreptul si refuze sd dea declaralii in calitate de martor in cauzele penale: a) numai soJul, ascenden{ii gi

descendeniii in linie dreaptd ai suspectului sau inculpatului; b) sotul, ascendentii gi descendenlii in linie dreaptd, precum

gi frafii gi surorile suspectului, inculpatului gi persoanei vatdmate; c) persoanele cate au avut calitatea de soj al suspectului

sau inculpatului.

gl.Dezbaterile la judecata in primd instanJd pot fi intrerupte: a) pentru motive temeinice, dar nu mai mult de trei zile;

b) daci intervine unul din cazurile de suspendare ajudecilii; c) dezbaterile nu pot fi intrerupte.

92. Rezultatul deliberdrii membrilor cornpletului de judecatS, la judecata in primf, instanla se consemneazd: t) intr-un
proces verbal; b) intr-un referat; c) intr-o minutS.

93. Tennenul de apel pentru p6(i este de : a) 10 zile in toate cazurile gi curge de la comunicarea hotdrArii; b) l0 zile 9i

curge de la comunicare sau, dtpd caz. de la pronunfarea hotSrArii; c) l0 zile, dacl legea nu dispune altfel, gi curge de la

corrunicarea copiei de pe minut6.

94. Pot renunla la apel: a) pi4ile gi persoana vdtdmatd; b) numai parfile; c) p6(ile, persoana vatimati sau procurorul.
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95. PlAngerea introdusd impotriva actelor sau m[surilor de urmirire penal6, luate de citre organele de cercetare penald:

a) suspend[ aducerea la indeplinire a actului sau mdsurii care face obiectul plAngerii; b) nu suspendl aducerea la

indeplinire a actului sau mf,surii care face obiectul plAngerii; c) intrucAt legea nu cuprinde dispozilii exprese, organul
judiciar competent si solujioneze plAngerea va decide la primirea acesteia cu privire la suspendare.

96. HotirArea prin care instanla se dezinvesteqte frrd a soluliona cauza, este o: a) decizie; b) sentinfd; c) incheiere.

97. incblcarea dispoziliilor privind asistenla juridicd ap6(ii civile, cAnd asistenla este obligatorie potrivit legii, constituie

caz de: a) nulitate absolutd; b) nulitate relativd; c) amendi judiciard.

98. PlAngerea prealabili trebuie introdusd in termen de 3 luni de zile de la data: a) comiterii infracliunii; b) cunoagterea

identitetii infractorului; c) din ziua in care persoana vitlmati a aflat despre sivArgirea infracliunii.

99. Organul judiciar poate dispune efectuarea prin comisia rogatorie: a) a unor acte procesuale sau procedurale; b) a unor

acte gi mdsuri procesuale; c) numai a unor acte procedurale.

100. Re{inerea ca mdsuri preventivd poate fi dispusd de cdtre: a) organul de cercetare penald gi procuror, in tot cursul
procesului penal; b) organul de cercetare penal6, procuror gijudecdtorul de drepturi gi liberlS{i; c) numai de catre organul
de cercetare penalS gi procuror gi numai in cursul urmdririi penale.


