
1. Este imprescriptibil dreptul la acţiunea: a) prin care se solicită anularea unui act de stare civilă; b) în stabilirea
paternităţii; c) în resciziune.

2.  Sunt  acţiuni  în contestaţie  de  stat  prescriptibile  extinctiv:  a)  acţiune  în nulitatea  căsătoriei; b)  acţiunea  în
tăgăduirea paternităţii; c) acţiunea în contestaţia recunoaşterii de filiaţie;

3.  Conversiunea  actului  juridic  nul:  a) este  posibilă  numai în cazul  nulităţii  relative; b) este  posibilă  în cazul
nulităţii absolute; c) intervine indiferent de întinderea nulităţii.

4.  Spre  deosebire  de  nulitate, caducitatea:  a)  presupune  o  cauză  de  nevalabilitate  ulterioară  încheierii  actului
juridic; b) presupune un act juridic valabil încheiat; c) se aplică numai în materia liberalităţilor.

5.  În cazul condiţiei suspensive, până  la  îndeplinirea acesteia (pendente conditione): a) dacă  debitorul plăteşte,
atunci plata este valabilă şi liberatorie; b) obligaţia se stinge prin compensaţie; c) prescripţia nu începe să curgă.

6. Nulitatea relativă intervine în cazul: a) vânzării unui teren agricol situat în extravilan cu nerespectarea dreptului
de preempţiune; b) neexecutării culpabile a obligaţiei asumate prin contract; c) lipsei discernământului.

7.  Cursul  prescripţiei  extinctive  se  întrerupe  în cazul:  a)  introducerii  reclamaţiei  administrative  prealabile; b)
recunoaşterii dreptului a cărui acţiune se prescrie; c) în care creditorul este împiedicat să facă acte de întrerupere.

8.  Minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă: a) poate dispune, în mod valabil, numai de un sfert din bunurile
sale; b) nu poate încheia, în mod valabil, un contract de vânzare-cumpărare cu tutorele său; c) poate să primească
donaţii, chiar fără încuviinţarea ocrotitorului său legal.

9. Este vorba de un act juridic declarativ în cazul: a) cesiunii de creanţă; b) acceptării moştenirii; c) convenţiei de
ipotecă.

10. Pentru a fi valabilă, cauza (scopul) actului juridic trebuie, printre altele, să fie: a) probată; b) reală; c) posibilă.

11. Dolul: a) atrage nulitatea absolută atunci când este săvârşit cu rea-intenţie; b) este o eroare provocată; c) atrage
nulitatea relativă chiar şi atunci când este incident (secundar).

12.  Există  reguli  speciale  referitoare  la  începutul  cursului  prescripţiei  extinctive  pentru dreptul  la  acţiunea:  a)
redhibitorie; b) în constatare a existenţei sau inexistenţei unui drept; c) întemeiată pe îmbogăţirea fără just temei.

13. 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 şi conştientă din partea donatorului; c) poate fi invocată numai în timpul vieţii donatorului.

14.  Dreptul de  proprietate  este  un drept absolut în sensul că:  a) este  reglementat prin Constituţie; b) poate  fi
exercitat fără vreo limită; c) îi conferă titularului toate prerogativele asupra unui bun.

15. Acţiunea în revendicare imobiliară: a) se probează în aceleaşi condiţii ca şi acţiunea în revendicare mobiliară;
b) conduce la redobândirea posesiei, ca urmare a dovedirii dreptului de proprietate; c) nu poate fi respinsă, pe
motiv că pârâtul a uzucapat bunul revendicat.

16.  În materia  coproprietăţii  obişnuite  pe  cote-părţi:  a)  exercitarea  drepturilor  coproprietarilor  asupra  bunului
comun este reglementată  în mod expres în Codul civil; b) drepturile coproprietarilor asupra bunului comun sunt
exercitate conform regulii unanimităţii; c) coproprietarii nu au un drept exclusiv asupra cotei lor ideale şi abstracte
din dreptul de proprietate asupra bunului comun.

17.  Coproprietarii:  a) deţin câte o cotă  materială  din bunul comun, proporţională  cu cota ideală  din dreptul de
proprietate  comună; b) pot  efectua, fiecare  separat, acte  de  dispoziţie  asupra  întregului  bun, fără  a  fi  necesar
acordul tutuor coproprietarilor; c) pot înstrăina, fiecare  separat, cotele  ideale  din dreptul de  proprietate  asupra
bunului comun.

18.  Excepţia  de  neexecutare  presupune  că:  a)  partea  care  o  invocă  obţine  suspendarea  contractului;  b)  este
independentă  de  faptul  neexecutării  obligaţiei  din partea  celuilalt  contractant; c)  se  invocă  obligatoriu  în faţa
instanţei de judecată.

19.  Rezoluţiunea unui contract se caracterizează prin: a) intervine în cazul neexecutării culpabile a unei obligaţii
contractuale; b) nu depinde de alegerea creditorului între executarea silită  şi desfiinţarea contractului în caz de
neexecutare culpabilă a obligaţiei; c) este independentă de existenţa vinei debitorului.

20.  Acţiunea revocatorie sau pauliană  se  caracterizează  prin:  a) efectul ei constă  în anularea actului fraudulos
încheiat de  debitor cu un terţ; b) este  independentă  de  frauda comisă  de  debitor; c) admiterea  ei  profită  doar
creditorului care a formulat-o.



21. Acţiunea oblică sau subrogatorie se caracterizează prin: a) nu conferă creditorului care a exercitat-o vreun drept
de preferinţă faţă de ceilalţi creditori ai debitorului; b) efectul ei constă în desfiinţarea actului fraudulos încheiat de
debitor în dauna creditorului; c) creditorul exercită  această  acţiune datorită  prejudiciului generat prin încheierea
unui contract de către debitorul său cu un terţ.

22.  Simulaţia este: a) o operaţiune juridică ilicită; b) o operaţiune juridică licită, cu excepţia situaţiei în care se
urmăreşte, prin intermediul ei, săvârşirea unei evaziuni fiscale; c) o excepţie de la principiul relativităţii efectelor
contractului.

23.  În  cazul  stipulaţiei  pentru  altul:  a)  părţi  contractante  sunt  numai  promitentul  şi  stipulantul;  b)  în  cazul
neexecutării obligaţiei promitentului faţă de terţul beneficiar, acesta din urmă poate solicita întotdeauna desfiinţarea
contractului; c) dacă  terţul  beneficiar decedează  înainte  de  a  accepta  dreptul,  acesta  nu  se  va  transmite  către
moştenitorii săi.

24.  În privinţa preţului contractului de vânzare-cumpărare: a) stabilirea preţului sub forma unei sume de bani nu
este de esenţa vânzării; b) determinarea preţului presupune stabilirea modalităţii de plată şi a termenului plăţii; c) în
cazul în care preţul este fictiv (simulat), contractul este nul ca vânzare-cumpărare, dar el poate fi recunoscut valabil
ca o donaţie deghizată.

25. În materia contractului de vânzare-cumpărare, în cazul garanţiei contra evicţiunii rezultând din fapte personale:
a) obligaţia  de  garanţie  a  vânzătorului  nu  se  transmite,  după  moartea  lui,  succesorului  universal  sau  cu  titlu
universal; b) excepţia  de garanţie  nu poate fi opusă  succesorilor cu titlu particular ai vânzătorului; c) obligaţia
negativă a vânzătorului de a nu-l tulbura pe cumpărător în liniştita folosinţă a lucrului nu este de esenţa vânzării.

26.  În cazul  obligaţiei  vânzătorului  de  garanţie  contra  viciilor  lucrului  vândut:  a)  constatând existenţa  viciilor
ascunse, cumpărătorul poate cere anularea contractului de vânzare-cumpărare; b) dacă  cumpărătorul a înstrăinat
lucrul vândut, acţiunea redhibitorie nu poate fi exercitată de către subdobânditor; c) dacă vânzătorul nu a cunoscut
viciul lucrului vândut, el poate fi obligat numai la restituirea preţului şi a cheltuielilor vânzării.

27. În cazul contractului de donaţie: a) contractul este nul atunci când este afectat de o condiţie potestativă simplă
din partea donatarului; b) darurile manuale şi donaţiile indirecte sunt scutite de formalitatea statului estimativ; c)
cauzele legale de revocare a donaţiilor reprezintă excepţii de la principiul irevocabilităţii donaţiilor.

28. În cazul contractului de donaţie cu sarcini: a) donatorul răspunde pentru evicţiune în limita valorii sarcinilor; b)
dacă donatorul cere revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii, instanţa nu poate acorda termen de graţie; c)
admiterea acţiunii în revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii produce efecte numai împotriva donatarului şi
succesorilor lui în drepturi, nu şi împotriva terţilor dobânditori de drepturi asupra bunului donat.

29.  În privinţa obiectului contractului de locaţiune: a) lucrul închiriat nu poate fi un bun incorporal; b) obiectul
locaţiunii îl formează  lucruri individual determinate după  natura lor sau după  voinţa părţilor; c) în cazul în care
chiria nu este sinceră şi serioasă, contractul este, în toate cazurile, împrumut de folosinţă (comodat).

30.  În privinţa  obligaţiilor locatorului:  a) lucrul  închiriat  trebuie  să  fie  predat  în starea  existentă  la  încheierea
contractului, ca şi în materie de vânzare; b) pe perioada derulării contractului, locatorul trebuie să  efectueze şi
reparaţiile numite locative; c) dacă locatorul nu efectuează reparaţiile necesare în cursul locaţiunii, în caz de urgenţă
locatarul poate efectua reparaţiile chiar şi fără autorizarea justiţiei.

31.  În cazul contractului de  mandat:  a) la  încheierea  contractului, mandantul trebuie  să  aibă, în toate  cazurile,
capacitate deplină de exerciţiu; b) mandatul conceput în termeni generali nu este valabil pentru acte de dispoziţie; c)
pentru încheierea actelor juridice strict personale, mandatarul trebuie  să  aibă  din partea mandantului o procură
autentică.

32.  În privinţa  moştenitorilor  legali  ai  defunctului:  a)  verii  primari  ai  defunctului  pot  veni  la  moştenire  prin
reprezentare  succesorală; b)  colateralii  privilegiaţi  sunt  moştenitori  sezinari; c)  ascendenţii  privilegiaţi  nu  sunt
obligaţi la raportul donaţiilor.

33.  Soţul  supravieţuitor al  defunctului:  a) este  moştenitor sezinar; b) nu este  moştenitor rezervatar în privinţa
dreptului de abitaţie asupra casei de locuit; c) nu poate veni la moştenire prin reprezentare, dar poate fi reprezentat.

34.  În cazul  reducţiunii  liberalităţilor  excesive:  a)  reducţiunea  nu  poate  fi  cerută  de  creditorii  chirografari  ai
moştenitorului rezervatar pe  calea  acţiunii  oblice; b) moştenitorul rezervatar poate  urmări  bunurile  ce  au făcut
obiectul  liberalităţilor excesive, chiar dacă  aceste  bunuri  se  află  în mâinile  terţilor subdobânditori; c) în cazul
pluralităţii de moştenitori rezervatari, acţiunea în reducţiune exercitată de unul dintre moştenitorii rezervatari este de
natură să folosească, în anumite cazuri, tuturor moştenitorilor rezervatari.

35. Actul juridic de opţiune succesorală: a) nu poate fi afectat de viciul de consimţământ al erorii; b) este un act



juridic declarativ de drepturi; c) este un act juridic esenţialmente irevocabil;

36.  Autorizarea este necesară: a) când minorul între 14-16 ani doreşte să stingă procesul prin tranzacţie; b) când
reprezentantul legal sau ocrotitorul  legal  care  asistă  minorul  doreşte  să  facă  acte  de  dispoziţie; c) când există
contrarietate de interese între reprezentant şi cel reprezentat.

37. Acţiunea în constatare: a) are caracter subsidiar; b) poate fi folosită şi pentru constatarea unei situaţii de fapt; c)
duce la pronunţarea unei hotărâri care constituie titlu executoriu în privinţa soluţiei dată  capătului principal de
cerere.

38.  Procurorul poate exercita căile de atac: a) împotriva oricăror hotărâri; b) numai dacă  hotărârea se referă  la
minori, persoane puse sub interdicţie sau dispăruţi; c) dacă hotărârea nu s-a pronunţat într-o acţiune strict personală.

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

40. Hotărârea de strămutare se caracterizează prin: a) se dă în camera de consiliu, fără citarea părţilor; b) se dă fără
motivare; c) se poate ataca numai cu recurs.

41. Hotărârea de declinare a competenţei poate fi atacată: a) cu apel, în termenul de drept comun; b) cu recurs, în 5
zile de la pronunţare; c) cu recurs, în termenul de drept comun.

42.  Nulitatea  necondiţionată  de  existenţa  unei  vătămări  intervine  în următoarele  cazuri:  a)  necitarea  părţii; b)
încălcarea  normelor  de  competenţă  teritorială  de  drept  comun,  prevăzute  în  art.5  C.proc.civ.;  c)  în  cazul
nerespectării termenelor legale imperative.

43.  Judecarea cererii de sechestru judiciar se face: a) în camera de consiliu, cu citarea părţilor; b) în camera de
consiliu, fără citarea părţilor; c) în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

44. Comunicarea citaţiei unei persoane juridice se poate realiza prin afişare: a) dacă agentul procedural nu găseşte
la sediul persoanei juridice pe conducătorul acesteia; b) dacă se refuză primirea citaţiei; c) fără nicio restricţie.

45. Suspendarea este facultativă şi rămâne la aprecierea instanţei: a) în caz de strămutare; b) în cazul în care după o
amânare în temeiul învoielii părţilor, ele nu stăruie în judecată; c) în cazul ivirii unui conflict de competenţă.

46. În cazul în care apelul nu este motivat: a) instanţa anulează apelul; b) instanţa se pronunţă în fond pe baza celor
invocate la prima instanţă; c) instanţa respinge apelul ca nemotivat.

47. Decizia instanţei de recurs este obligatorie în caz de rejudecare: a) cu privire la necesitatea administrării unor
probe; b) cu privire la situaţia de fapt; c) cu privire la interpretarea probelor administrate.

48. Contestaţia în anulare specială poate fi exercitată împotriva: a) hotărârilor irevocabile pronunţate de instanţa de
apel; b) hotărârilor irevocabile pronunţate de instanţa de recurs; c) oricăror hotărâri irevocabile.

49.  Într-un proces  de  partaj  judiciar:  a)  intervenţia  principală  este  inadmisibilă; b)  intervenţia  principală  este
admisibilă, dar trebuie făcută până la pronunţarea încheierii de admitere în principiu; c) intervenţia principală este
admisibilă, dar trebuie făcută până la închiderea dezbaterilor în primă instanţă.

50. Salariul şi alte venituri periodice realizate din muncă pot fi urmărite până la: a) până la 1/4 din venitul lunar net
pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere; b) până  la 1/3 din venitul lunar net pentru orice alte
datorii; c) până  la 1/4 din ajutoarele pentru incapacitate temporară  de muncă  pentru sumele datorate cu titlu de
alocaţie pentru copii.

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

52.  Când timpul în care se săvârşeşte fapta, în conţinutul infracţiunii, reprezintă o condiţie esenţială, nerealizarea
acesteia: a) face ca fapta să nu se realizeze în variantă calificată; b) nu influenţează existenţa infracţiunii; c) face ca
fapta să nu fie infracţiune.

53. 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.

54.  Complicele contribuie la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală de către autor prin: a) promisiunea
făcută  după  săvârşirea  infracţiunii  că  va  tăinui bunurile  provenite  din aceasta; b) promisiunea făcută  în timpul
săvârşirii infracţiunii de a favoriza pe infractor; c) sprijinul acordat din culpă autorului.

55.  Dacă  în activitatea unei persoane la săvârşirea unei infracţiuni se pot distinge acte de determinare specifice



instigării, acte de sprijinire specifice complicităţii cât şi acte de executare directă şi nemijlocită alături de autor, va
fi sancţionat pentru: a) coautorat; b) complicitate; c) instigare.

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

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

58.  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.

59. 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.

60.  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.

61.  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.

62. Excesul scuzabil este: a) circumstanţă atenuantă legală; b) cauza care înlătură răspunderea penală; c) cauza care
înlătură caracterul penal al faptei.

63. 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.

64.  Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată se poate lua: a) singură; b) numai dacă
inculpatului i s-a aplicat pedeapsa închisorii de 6 luni; c) la solicitarea părţii vătămate.

65. Termenul de prescripţie a executării pedepsei în cazul unor întreruperi repetate va produce efecte dacă: a) se
împlineşte o dată şi jumătate; b)   se împlineşte de la ultima întrerupere; c) se împlineşte de la momentul când a
început iniţial să curgă.

66. 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.

67.  Cel  condamnat  este  reabilitat  de  drept:  a)  după  executarea  pedepsei  într-o  închisoare  militară; b)  la  data
executării pedepsei cu amenda; c) la împlinirea termenului de încercare în cazul suspendării condiţionate, chiar dacă
a săvârşit din nou o infracţiune în cursul termenului de încercare.

68.  Termenele de reabilitare  se  socotesc:  a) în caz de  graţiere  totală  antecondamnatorie, de  la  data actului de
graţiere; b) în caz de graţiere a restului de pedeapsă, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare; c)
pentru cei condamnaţi la pedeapsa amenzii, de la data achitării ei.

69.  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.

70. Uciderea fratelui mamei reprezintă infracţiunea de: a) omor; b) omor calificat; c) omor deosebit de grav.

71. Dacă făptuitorul a ucis în aceeaşi împrejurare, cu intenţie, două persoane, se poate reţine: a) săvârşirea a două
infracţiuni de  omor simplu aflate  în concurs; b) săvârşirea  unei infracţiuni de  omor simplu; c) săvârşirea  unei
infracţiuni de omor deosebit de grav.



72. 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.

73.  Dacă  în urma unui accident de circulaţie au fost ucise două  persoane, fapta constituie: a) o infracţiune de
ucidere din culpă, modalitatea simplă; b) două infracţiuni de ucidere din culpă aflate în concurs; c) infracţiunea de
ucidere din culpă în variantă agravată.

74. Dacă în urma unui accident rutier victima necesită pentru vindecare 8 zile de îngrijiri medicale: a) fapta va fi
încadrată  ca  vătămare corporală  din culpă  (art.  184 alin.  3 C.pen.); b) fapta va fi încadrată  ca  lovire  sau alte
violenţe (art. 180 alin. 2 C.pen.); c) fapta nu este infracţiune.

75. Imobilizarea victimei prin legarea ei de un calorifer, urmată de aplicarea unei lovituri cu un topor în cap, ce a
determinat decesul acesteia reprezintă: a) infracţiunea de omor (art. 174 C.pen.); b) infracţiunea de omor în concurs
cu cea de lipsire de libertate (art. 174 C.pen. - art. 189 C.pen.); c) infracţiunea de omor calificat (art. 175 lit. d)
C.pen.  profitând de neputinţa victimei de a se apăra).

76. 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 varianta tip; c) violare de domiciliu în formă consumată în
variantă agravată.

77. 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).

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

79. Dacă făptuitorul pătrunde într-o locuinţă în care locuiau două persoane şi sustrage bunuri aparţinând ambelor
persoane, încadrarea juridică va reţine: a) două infracţiuni de furt; b) o infracţiune de furt; c) o infracţiune de furt în
formă continuată.

80.  Reprezintă furt calificat (art. 209 C.pen.) furtul: a) unui bun care face parte din patrimoniu; b) unui act care
serveşte pentru legitimare; c) unui act care serveşte pentru dovedirea stării materiale.

81.  Există  infracţiunea de  tâlhărie  în cazul în care:  a) furtul este  urmat de  întrebuinţarea  de  ameninţări  pentru
păstrarea bunului furat; b) furtul este săvârşit prin întrebuinţarea unor mijloace frauduloase; c) furtul este săvârşit
asupra unei persoane care se afla în stare de inconştienţă.

82. Însuşirea unui bun mobil al altuia, deţinut cu orice titlu, reprezintă: a) furt; b) gestiune frauduloasă; c) abuz de
încredere.

83. 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.

84. 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.

85.  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.

86. Nu pot fi atacate cu apel: a) sentinţele de dezinvestire; b) sentinţele prin care s-a dispus achitarea inculpatului şi
aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ; c) încheierile date în primă instanţă.

87.  Apelul  declarat  de  către  procuror poate  fi  retras  de:  a) procurorul  ierarhic  superior; b) procurorul  care  a
întocmit rechizitoriul; c) procurorul de şedinţă.

88. Potrivit regulilor de competenţă, judecătoria judecă: a) numai cauze în primă instanţă; b) în primă instanţă, toate
infracţiunile, precum şi alte cazuri anume prevăzute de lege; c) în primă instanţă, toate infracţiunile cu excepţia celor
date prin lege în competenţa altor instanţe, precum şi alte cazuri anume prevăzute de lege.

89. Cererea de strămutare a cauzelor penale se soluţionează de către: a) curţile de apel; b) Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie; c) instanţa ierarhic superioară celei de la care se solicită strămutarea cauzei.



90. Referatul de evaluare, în cauzele cu infractori minori, se efectuează de către: a) organele de cercetare penală; b)
institutul medico-legal; c) serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor.

91.  Dacă la soluţionarea cauzei, procurorul constată că faptei penale săvârşite de inculpat îi lipseşte unul dintre
elementele constitutive ale infracţiunii, acesta dispune: a) scoaterea de sub urmărire penală; b) încetarea urmăririi
penale; c) clasarea cauzei.

92.  Reţinerea, ca măsură  preventivă, poate fi dispusă:  a) numai de către procuror; b) de organele de cercetare
penală sau procuror; c) de procuror, instanţa de judecată sau organele de cercetare penală.

93. Durata totală a arestării preventive în faza urmăririi penale nu poate depăşi: a) un an; b) mai mult de 120 de
zile; c) mai mult de 180 de zile.

94. Dacă apelul este declarat oral, acesta se consemnează: a) într-un proces-verbal; b) într-o încheiere de şedinţă; c)
în hotărârea pronunţată de instanţă.

95. Termenul de declarare a recursului este de: a) 15 zile, dacă legea nu dispune altfel; b) întotdeauna 10 zile; c) 10
zile, dacă legea nu dispune altfel.

96.  Hotărârile instanţei penale devin executorii: a) la data pronunţării; b) la data comunicării; c) la data când au
rămas definitive.

97. Sancţiunea prevăzută de lege în cazul încălcării dispoziţiilor relative la compunerea instanţei este: a) nulitatea
relativă; b) nulitatea absolută; c) decăderea.

98.  Începerea urmăririi penale se dispune:  a) prin rezoluţia organului de cercetare penală; b) prin rezoluţia  sau
procesul-verbal întocmit de organul de cercetare penală sau procuror; c) prin ordonanţa procurorului.

99.  Rezultatul deliberării completului de judecată  se consemnează  într-un: a) proces-verbal, semnat de membrii
completului de judecată; b) referat, semnat de preşedintele completului de judecată; c) minută, semnată de membrii
completului de judecată.

100.  Hotărârea primei instanţe de judecată  prin care aceasta se dezinvesteşte, fără  a soluţiona cauza, este o: a)
decizie; b) sentinţă; c) încheiere.


