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1. Constituie excepţii de la principiul pacta sunt servanda: a) clauza potrivit căreia părţile convin ca una dintre ele să poată 
denunţa contractul cu executare succesivă, după începerea punerii în executare, fără acordul celeilalte; b) încetarea 
mandatului din pricina morţii mandantului; c) prelungirea efectelor unui contract cu executare succesivă prin acordul 
părţilor. 
 
2. Teoria impreviziunii (rebus sic non stantibus): a) constituie o excepţie de la principiul irevocabilităţii actului juridic civil; 
b) implică revizuirea efectelor actului juridic din cauza ruperii echilibrului contractual în urma schimbării împrejurărilor 
avute în vedere de părţi în momentul încheierii actului; c) este reglementată expres de Codul civil. 
 
3. Constituie excepţii de la principiul irevocabilităţii actului juridic civil unilateral: a) denunţarea contractului de locaţiune 
încheiat pe durată nedeterminată; b) revocarea ofertei înainte de a ajunge la destinatar; c) revocarea mărturisirii pentru eroare 
de drept. 
 
4. Spre deosebire de rezoluţiune, nulitatea: a) nu se aplică contractelor cu executare succesivă; b) atrage ineficacitatea actului 
juridic civil; c) presupune un act juridic încheiat cu nerespectarea unei condiţii de validitate. 
 
5. Sunt considerate cauze de nulitate relativă (anulabilitate): a) nevalabilitatea cauzei imediate (causa proxima) a actului 
juridic civil; b) nerespectarea formei ad probationem; c) lipsa discernământului în momentul încheierii actului juridic civil. 
 
6. Spre deosebire de decădere, prescripţia: a) stinge dreptul subiectiv civil; b) priveşte numai drepturile la acţiune având un 
obiect patrimonial; c) stinge dreptul la acţiune. 
 
7. Nulitatea absolută: a) se impune întotdeauna când actul este încheiat cu nerespectarea unui drept de preempţiune; b) în 
principiu, lipseşte de efecte actul juridic nul; c) poate fi invocată de orice persoană. 
 
8. Nulitatea relativă: a) se deosebeşte de nulitatea absolută prin aceea că sancţionează încălcarea şi a altor norme decât cele 
imperative; b) nu poate fi invocată niciodată de către procuror, de vreme ce acesta nu este parte la actul juridic civil; c) poate 
fi invocată, uneori, şi de alte persoane decât părţile actului. 
 
9. În cazul viciilor ascunse: a) prescripţia începe să curgă de la cunoaşterea viciilor sau cel mai târziu la expirarea termenului 
legal de garanţie, indiferent de termenul de garanţie convenit de părţi; b) termenul de prescripţie extinctivă este termenul 
general de 3 ani; c) prescripţia poate începe să curgă şi de la data împlinirii termenului de garanţie convenţional, dacă viciile 
nu au fost cunoscute mai înainte. 
 
10. Sunt considerate imprescriptibile extinctiv: a) acţiunea confesorie prin care se urmăreşte apărarea unui drept de uzufruct; 
b) acţiunea în revendicarea unui imobil vândut la licitaţie publică în cursul unei executări silite; c) acţiunea confesorie de 
superficie. 
 
11. În cazul termenului suspensiv stipulat în favoarea debitorului: a) starea de insolvabilitate a creditorului poate atrage 
decăderea din beneficiul termenului; b) prescripţia începe să curgă de la data decăderii debitorului din beneficiul termenului; 
c) creditorul poate refuza plata înainte de scadenţă. 

 
12. Dreptul de proprietate privată: a) este imprescriptibil atât extinctiv, cât şi achizitiv; b) este imprescriptibil extinctiv şi 
prescriptibil achizitiv; c) este prescriptibil atât extinctiv, cât şi achizitiv. 

 
13. Regula „nimeni nu poate rămâne silit în indiviziune” are următoarea consecinţă: a) coproprietarii pot încheia un partaj 
voluntar de folosinţă a bunului comun; b) oricare coproprietar poate cere partajul în justiţie; c) fiecare coproprietar poate 
vinde liber cota sa parte din dreptul de proprietate comună. 

 
14. În materia coproprietăţii obişnuite pe cote-părţi: a) coproprietarii nu pot încheia convenţii în legătură cu folosinţa 
bunului comun, opunându-se regula unanimităţii; b) coproprietarul care intenţionează înstrăinarea cotei sale din drept 
trebuie să aibă consimţământul celorlalţi coproprietari, conform regulii unanimităţii; c) de principiu, se aplică regula 
unanimităţii în privinţa actelor de administrare asupra întregului bun, cu unele excepţii. 
 
15. Împotriva deţinătorului de rea-credinţă al bunului mobil: a) acţiunea în revendicare a adevăratului proprietar  este supusă 
regimului dreptului comun; b) acţiunea în revendicare depinde de caracterul oneros sau gratuit al actului juridic al 
deţinătorului; c) nu se poate introduce acţiunea în revendicare, întrucât se aplică „prescripţia instantanee”. 
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16. Creditorii chirografari: a) au un gaj real asupra bunurilor debitorului; b) au un gaj general asupra bunurilor debitorului;  
c)  nu au la îndemâna nicio acţiune pentru atacarea actelor juridice încheiate de debitorii lor. 
 
17. Acţiunea în revendicare: a) poate fi introdusă doar împotriva posesorului; b) poate fi introdusă atât împotriva 
posesorului, cât şi împotriva detentorului precar; c) nu poate fi introdusă împotriva detentorului precar, împotriva acestuia 
adevăratul proprietar având la îndemână o acţiune contractuală. 

 
18. Specificul contractului sinalagmatic consta în: a) obligativitatea executării obligaţiilor contractuale; b) reciprocitatea şi 
simultaneitatea obligaţiilor contractuale; c) reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor contractuale. 

 
19. Părţile  stipulaţiei pentru altul sunt: a) iniţial stipulantul şi promitentul, pentru ca ulterior terţul beneficiar să devină parte 
la contract; b) stipulantul şi promitentul; c) de la început, stipulantul, promitentul şi terţul beneficiar. 

 
20. Părţile acţiunii oblice pot fi: a) creditorul chirografar şi debitorul debitorului său; b) numai creditorul chirografar şi 
debitorul; c) creditorul chirografar, precum şi orice persoană care justifică un interes. 

 
21. Vina debitorului contractual: a) poate îmbrăca inclusiv forma culpei cele mai uşoare în neexecutarea obligaţiei; b) poate 
îmbrăca exclusiv forma intenţiei sau a culpei grave în neexecutarea obligaţiei; c) nu reprezintă o condiţie pentru angajarea 
răspunderii contractuale. 

 
22. Principiul forţei obligatorii a contractului: a) reprezintă un principiu absolut, care nu comportă excepţii; b) este 
consacrat printr-o normă supletivă, de la care părţile pot deroga; c) este consacrat printr-o normă imperativă, dar comportă 
unele excepţii. 
 
23. Pot introduce acţiunea în declararea simulaţiei: a) părţile simulaţiei şi terţii; b) doar părţile simulaţiei; c) numai părţile 
simulaţiei şi terţii de bună-credinţă.  
 
24. În cazul contractului de vânzare-cumpărare: a) promisiunea unilaterală de vânzare poate fi, în mod excepţional, un 
contract sinalagmatic; b) în temeiul pactului de preferinţă, proprietarul unui bun se obligă să vândă acel bun beneficiarului 
pactului; c) în cazul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, dreptul promitentului-cumpărător nu poate fi transmis prin 
acte între vii. 
 
25. În privinţa preţului contractului de vânzare-cumpărare: a) prin preţ sincer se înţelege acel preţ care nu este derizoriu 
(infim); b) stabilirea preţului sub forma unei sume de bani este de esenţa vânzării; c) dacă terţul desemnat de ambele părţi 
pentru stabilirea preţului contractului nu poate sau nu vrea să determine preţul, în toate cazurile instanţa de judecată este 
competentă să determine preţul sau persoana terţului. 

 
26. În cazul contractului de vânzare-cumpărare: a) obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru evicţiunea rezultând din fapta 
unui terţ este de esenţa vânzării; b) răspunderea vânzătorului pentru vicii ascunse este condiţionată de cunoaşterea viciului 
de către acesta; c) termenul de prescripţie al acţiunii în garanţie privitoare la viciile ascunse nu poate fi modificat prin 
convenţia părţilor. 
 
27. În cazul contractului de vânzare-cumpărare: a) în ceea ce priveşte vânzarea pe încercate, contractul se consideră încheiat 
în momentul realizării condiţiei suspensive a încercării lucrului de către cumpărător; b) în ceea ce priveşte vânzarea pe 
gustate, proprietatea şi riscurile trec asupra cumpărătorului din momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, 
independent de operaţiunea de individualizare; c) în ipoteza vânzării cu grămada, proprietatea şi riscurile trec asupra 
cumpărătorului la data încheierii contractului, independent de operaţiunea de individualizare. 

 
28. În cazul contractului de donaţie: a) donaţia afectată de o condiţie mixtă contravine principiului irevocabilităţii donaţiilor; 
b) revocarea donaţiei pentru ingratitudine reprezintă o excepţie de la principiul irevocabilităţii donaţiilor; c) acţiunea în 
revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii poate fi intentată de creditorii chirografari ai donatorului pe calea acţiunii 
oblice.   
 
29. În cazul contractului de donaţie: a) donaţia cu rezerva uzufructului în favoarea donatorului este incompatibilă cu 
principiul irevocabilităţii donaţiilor; b) renunţarea la un drept făcută cu intenţia de a gratifica este o donaţie indirectă; c) 
dacă donatorul cere revocarea donaţiei cu sarcini pentru neexecutarea sarcinii, instanţa nu poate acorda termen de graţie. 

 



 
Examen de licenţă – 15 februarie  2011    Grila nr. 1 
 

3 

30. În cazul contractului de locaţiune: a) locatorul răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului închiriat chiar dacă a fost de 
bună-credinţă la încheierea contractului; b) în cazul tacitei relocaţiuni se prelungeşte contractul iniţial pentru aceeaşi 
perioadă ca şi cea stabilită iniţial; c) contractul de locaţiune încetează prin denunţare unilaterală în cazul locaţiunii cu 
termen, cu condiţia respectării termenului de preaviz. 
 
31. În cazul contractului de mandat: a) în cazul mandatului autentic, acceptarea ofertei de mandat poate fi tacită; b) dacă 
mandatul este cu titlu oneros, răspunderea mandatarului se va aprecia în funcţie de diligenţa pe care o depune în propriile 
sale treburi; c) ratificarea de către mandant a actului încheiat de către mandatar cu depăşirea împuternicirilor primite 
produce efecte între părţi şi succesorii lor (inclusiv terţul cu care a contractat mandatarul) de la data ratificării, iar nu de la 
data încheierii actului.  

 
32. În cazul în care la moştenire vin soţul supravieţuitor al defunctului S, mama defunctului M, fratele bun F1 şi fratele 
uterin F2, cotele succesorale ce se cuvin acestora sunt următoarele: a) soţul supravieţuitor S primeşte 1/3, mama M primeşte 
1/3, fratele F1 primeşte 1/4, iar fratele F2 primeşte 1/12; b) soţul supravieţuitor S primeşte 1/3, mama M primeşte 1/6, 
fratele F1 primeşte 3/8, iar fratele F2 primeşte 1/8; c) soţul supravieţuitor S primeşte 1/3, mama M primeşte 1/6, fratele F1 
primeşte 1/4, iar fratele F2 primeşte 1/4.  
 
33. În materia dreptului de moştenire: a) fraţii şi surorile defunctului nu pot veni la moştenire prin reprezentare succesorală; 
b) bunicii defunctului nu sunt moştenitori sezinari; c) spre a putea veni la moştenire prin reprezentare succesorală, 
reprezentantul trebuie să nu fi renunţat la moştenirea reprezentatului. 

 
34. În cazul în care la moştenire vin soţul supravieţuitor al defunctului S, unchiul defunctului U1 şi vărul primar al 
defunctului V (V este copilul unchiului predecedat U2 al defunctului şi pentru a moşteni invocă beneficiul reprezentării 
succesorale), cotele succesorale ce se cuvin acestora sunt următoarele: a) soţul supravieţuitor S primeşte 1/2, unchiul U1 
primeşte 1/4, iar vărul primar V primeşte 1/4; b) soţul supravieţuitor primeşte 3/4, unchiul U1 primeşte 1/8, iar vărul primar 
V primeşte 1/8; c) soţul supravieţuitor primeşte 3/4, unchiul U1 primeşte 1/4, iar vărul primar V nu primeşte nimic. 
 
35. Reprezintă acte de acceptare tacită a moştenirii: a) intentarea acţiunii pentru evacuarea locatarului ce ocupă locuinţa ce a 
aparţinut defunctului; b) plata taxelor asupra succesiunii; c) perceperea fructelor şi a veniturilor curente de la debitorii 
succesiunii. 

 
36. După admiterea în principiu a unei cereri de intervenţie principale, intervenientul are următoarele drepturi procesuale: a) 
de a formula o cerere de chemare în judecată a altor persoane în conformitate cu dispoziţiile art.57 C.proc.civ.; b) de a i se 
comunica de către părţile iniţiale din dosar copii de cererea de chemare în judecată, întâmpinarea formulată de pârât faţă de 
cererea principală şi înscrisuri depuse de părţi în dosar până la data admiterii în principiu a cererii de intervenţie; c) de a 
formula o cerere de arătare a titularului dreptului. 
 
37. În cazul reprezentării persoanelor fizice prin mandatar neavocat: a) mandatarul care este soţ sau rudă până la al patrulea 
grad inclusiv cu partea poate pune concluzii în faţa judecătoriei, chiar dacă nu este licenţiat în drept; b) mandatul încetează 
prin moartea părţii reprezentate; c) chiar dacă mandatul este limitat numai la reprezentarea în faţa primei instanţe, mandatarul 
are dreptul să exercite orice cale de atac împotriva hotărârii date. 
 
38. În ceea ce priveşte decăderea: a) îşi produce efectele numai dacă a fost constatată şi pronunţată de instanţa; b) intervine 
în cazul în care cererea de chemare în garanţie a fost depusă de către pârât după prima zi de înfăţişare; c) intervine în cazul în 
care partea nu a cerut recuzarea înaintea oricărei dezbateri, cererea urmând a fi respinsă ca tardivă chiar de către completul 
din care face parte judecătorul recuzat.  
 
39. Tribunalul este competent să judece în primă instanţă: a) acţiunea în anularea unui titlu de proprietate constituit în baza 
Legii nr.18/1991, având ca obiect un teren în valoarea de 800.000 lei; b) acţiunea în anularea unei hotărâri a Adunării 
Generale a Asociaţilor unei societăţi comerciale; c) cererea de partaj succesoral, atunci când valoarea masei succesorale este 
700.000 lei ( RON ). 
 
40. Există un caz de incompatibilitate în situaţia în care: a) judecătorul a fost citat ca martor în cauză, chiar dacă ulterior nu a 
mai fost audiat ca martor; b) un judecător care a soluţionat un recurs ar judeca, în aceeaşi pricină, un al doilea recurs 
formulat împotriva hotărârii pronunţate la rejudecarea fondului după casarea cu trimitere; c)  judecătorul investit cu 
judecarea apelului într-o pricină de partaj a dispus în primă instanţă, prin încheiere, admiterea în principiu a cererii dacă 
ulterior a fost înlocuit din complet, sentinţa fiind pronunţată de alt judecător. 
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41. Repunerea în termen poate fi solicitată dacă: a) partea nu a făcut actul în termen din cauze temeinic justificate; b) nu s-a 
respectat un termen prohibitiv; c) partea nu a făcut actul în termen din cauza unor împrejurări mai presus de voinţa sa. 
 
42. Sunt elemente esenţiale (prevăzute sub sancţiunea nulităţii) ale procesului-verbal de înmânare a actelor de procedură: a) 
anul, luna şi ziua când a fost încheiat; b) funcţia celui care l-a încheiat; c) arătarea înscrisurilor comunicate;  
 
43. În ceea ce priveşte unirea excepţiei cu fondul: a) se poate realiza dacă instanţă consideră că este necesar în vederea 
soluţionării cauzei; b) se realizează de drept, în acţiunea în revendicare, dacă este vorba de excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive; c) se realizează atunci când pentru soluţionarea excepţiilor este nevoie să se administreze dovezi în legătură cu 
dezlegarea în fond a pricinii. 
 
44. Renunţarea la judecată: a) se face de reclamant, fără nici o condiţie, oricând în cursul judecăţii; b) nu exclude o nouă 
judecată în legătură cu dreptul subiectiv valorificat prin cerere; c) se constată prin încheiere supusă recursului în termen de 5 
zile de la pronunţare. 
 
45. Sunt cereri noi şi deci inadmisibile în apel: a) cererile de chemare în garanţie; b) cererile prin care se solicită 
compensarea legală; c) cererile prin care se solicită acordarea veniturilor ajunse la termen; 
 
46. Revizuirea se poate cere: a) dacă dispozitivul cuprinde dispoziţii potrivnice ce nu pot fi aduse la îndeplinire; b) dacă 
există contradicţii între dispozitiv şi considerente; c) dacă dispozitivul nu este clar; 
 
47. În cazul sechestrului asigurător, cauţiunea: a) este obligatorie în cazul creditorului a cărui creanţă nu este constatată în 
scris, cuantumul acesteia (cauţiunii) fiind stabilit de instanţă; b) este obligatorie în toate cazurile; c) este obligatorie în cazul 
în care creanţa nu este încă exigibilă, dar este pericol ca debitorul să-şi risipească averea, cuantumul acesteia (cauţiunii) fiind 
stabilit de instanţă. 
 
48. În cazul actelor de procedură îndeplinite de cel care nu are exerciţiul drepturilor procedurale: a) intervine nulitatea 
absolută; b) pot fi confirmate de reprezentantul sau ocrotitorul legal; c) sunt supuse unei nulităţi relative, care nu se poate 
invoca decât la prima zi de înfăţişare ce a urmat săvârşirii actului 
 
49. Cererea pârâtului de a se constata perimarea cererii de chemare în judecată: a) se poate ridica în orice fază a pricinii; b) 
dacă este respinsă, se pronunţă o încheiere care poate fi atacată numai odata cu fondul; c) nu influenţeză soarta cererii 
reconvenţionale, care se va judeca în continuare. 
 
50. Contestaţia în anulare de drept comun este admisibilă: a) dacă motivele au fost invocate în recurs şi acestea au fost 
respinse ca neîntemeiate; b) dacă pricina s-a judecat de către o instanţă necompetentă material, partea a invocat aceasta în 
motivele de recurs, dar recursul a fost respins ca tardiv; c) partea nu a fost citată legal la judecarea apelului, a formulat recurs 
invocând acest motiv, dar recursul s-a perimat; 
 
51. Răspunderea penală a persoanei juridice: a) este condiţionată de răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la 
săvârşirea aceleiaşi infracţiuni; b) nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice ce a contribuit la săvârşirea aceleiaşi 
infracţiuni; c) exclude răspunderea penală a persoanei fizice ce a contribuit la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni. 
  
52. Urmarea imediată din conţinutul infracţiunii reprezintă: a) fie o stare de pericol, fie o vătămare materială; b) numai o 
vătămare materială; c) doar o stare de pericol. 
  
53. Tentativa nu este posibilă: a) la infracţiunile comisive; b) la infracţiunile săvârşite cu intenţie; c) la infracţiunile săvârşite 
cu intenţie depăşită. 
  
54. Sancţionarea tentativei, când în lege pentru infracţiunea săvârşită sunt prevăzute pedepse alternative, se face cu pedeapsa: 
a) mai gravă ale cărei limite se reduc la jumătate; b) aleasă dintre cele alternative ale cărei limite se reduc la jumătate; c) mai 
uşoară, cuprinsă între limitele ei speciale. 
  
55. Desistarea făptuitorului constituie: a) o cauză care înlătură caracterul penal al faptei; b) o cauză de nepedepsire; c) o 
circumstanţă atenuantă legală. 
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56. Contribuţia complicelui la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală se face prin: a) sprijinul acordat din culpă 
autorului; b) promisiunea făcută în timpul săvârşirii infracţiunii de a-l favoriza pe infractor; c) promisiunea făcută după 
săvârşirea infracţiunii că va tăinui bunurile provenite din aceasta. 
  
57. Când în urma acţiunii de determinare, săvârşită asupra autorului, nu s-a reuşit ca acesta să ia hotărârea de a comite o 
infracţiune: a) se realizează o instigare urmată de desistarea autorului; b) se realizează o instigare improprie; c) nu se 
realizează o formă de participaţie penală. 
  
58. Măsurile de siguranţă luate în cazul infracţiunilor concurente: a) se cumulează, dacă sunt de natură deosebită; b) se 
contopesc ca şi pedepsele principale; c) se va lua doar cea care a fost luată pe lângă pedeapsa cea mai grea. 
  
59. În cazul recidivei primul termen poate fi o condamnare pronunţată pentru o infracţiune: a) săvârşită cu intenţie directă; b) 
săvârşită din culpă cu previziune; c) săvârşită din culpă simplă. 
  
60. În cazul infracţiunii continuate, actele de executare pot să realizeze: a) doar varianta tip a infracţiunii; b) atât varianta tip, 
cât şi varianta calificată a infracţiunii; c) doar varianta calificată a infracţiunii. 
 
61. Pedeapsa în cazul infracţiunii complexe se aplică: a) între limitele speciale prevăzute de lege pentru acea infracţiune care 
se sporeşte spre maximul special ce poate fi depăşit cu cel mult 3 ani; b) între limitele speciale prevăzute de lege pentru acea 
infracţiune; c) obligatoriu la maximul special prevăzut pentru acea infracţiune. 
 
62. Pedeapsa în cazul infracţiunii continuate se aplică: a) în cazul pedepselor alternative, cea mai grea la maximul special; b) 
dintr-o dată, între minimul special prevăzut de lege şi maximul la care s-ar putea ajunge prin depăşirea maximului special cu 
sporul prevăzut de lege; c) la maximul special prevăzut de lege pentru respectiva infracţiune.  
 
63. Nu constituie circumstanţă agravantă legală: a) săvârşirea infracţiunii de trei sau mai multe persoane împreună; b) 
săvârşirea infracţiunii din motive josnice; c) starea de beţie accidentală incompletă. 
 
64. Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei: a) dacă se apreciază că scopul pedepsei poate fi 
atins chiar fără executarea acesteia; b) dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani; c) dacă paguba produsă prin 
infracţiune este reparată integral până la pronunţarea hotărârii. 
  
65. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi se poate revoca: a) oricând la cerere şi din oficiu; b) după trecerea unui 
termen de cel puţin un an; c) nu se poate revoca. 
  
66. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ce se aplică minorului se poate dispune: a) cu privire la orice 
sancţiune aplicabilă minorului; b) atât cu privire la pedeapsa închisorii, cât şi a amenzii; c) numai cu privire la pedeapsa 
închisorii. 
  
67. Reabilitarea de drept intervine după executarea pedepsei amenzii dacă în termen de trei ani de la executare cel 
condamnat: a) nu a mai săvârşit o infracţiune intenţionată; b) nu a suferit o nouă condamnare; c) nu a săvârşit o infracţiune. 
  
68. Eroarea asupra identităţii victimei în cazul infracţiunilor contra vieţii: a) nu produce efecte; b) înlătură caracterul penal al 
faptei pe temeiul erorii; c) înlătură răspunderea penală. 
  
69. G imobilizează victima, iar M îi aplică acesteia mai multe lovituri cu un corp dur în zona capului cauzându-i leziuni ce au 
dus la deces. Fapta lui G reprezintă:  a) instigare la omor; b) coautorat la omor; c) complicitate la omor. 
 
70. Se poate reţine infracţiunea de omor calificat comis asupra soţului sau unei rude apropiate ( art. 175 lit. c. C.pen.): a) în 
cazul în care la data comiterii faptei desfacerea căsătoriei dintre autor şi victimă fusese pronunţată printr-o hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă; b) în cazul faptei comise între verii primari ( ai căror părinţi sunt fraţi);  c) în cazul în care 
rudenia este stabilită prin alianţă, în sensul că unchiul ucis este soţul mătuşii inculpatului ( sora tatălui inculpatului). 
 
71. A, conducător auto, nerespectând regulile de circulaţie, a produs un accident rutier soldat cu 4 victime, din care: 2 
victime au decedat, una a necesitat 55 de zile de îngrijiri medicale, iar alta a necesitat 5 zile de îngrijiri medicale. În sarcina 
lui A se vor reţine: a) două infracţiuni de ucidere din culpă şi două infracţiuni de vătămare corporală din culpă, în concurs; b) 
o infracţiune de ucidere din culpă şi o infracţiune de vătămare corporală din culpă în concurs; c) o infracţiune de ucidere din 
culpă şi două infracţiuni de vătămare corporală din culpă în concurs.  
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72. Fapta inculpatului X de  a aplica 3 palme părţii vătămate  A  şi 2  palme părţii  vătămate  B reprezintă: a) cinci infracţiuni 
de lovire sau alte violenţe aflate în concurs; b) o  infracţiune de  lovire sau alte  violenţe; c) două infracţiuni de lovire  sau 
alte violenţe aflate în  concurs. 
 
73. Printr-un recurs în interesul legii, instanţa supremă a decis că infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului ( art. 306 
C.pen.) poate fi reţinută în concurs ideal cu: a) infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal (art. 189 C.pen.); b) 
infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art. 183 C.pen.); c) infracţiunea de omor (art. 174 C.pen. ). 
 
74. Elementul material al infracţiunii de viol ( art. 197 C.pen.) poate fi reprezentat: a) printr-un act cu caracter obscen; b) 
printr-un act de constrângere morală; c) printr-un raport sexual. 
 
75. La infracţiunea de act sexual cu un minor ( art. 198 C.pen.) subiectul activ: a) poate fi orice persoană, indiferent de sex; 
b) poate fi decât o persoană de sex bărbătesc; c) nu poate fi decât o persoană cu vârsta de peste 18 ani. 
 
76. 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 calificat; c) săvârşirea unei infracţiuni de omor 
deosebit de grav. 
 
77. Ce infracţiune se poate reţine în sarcina făptuitorului, dacă acesta solicită unui vânzător un telefon mobil, pentru a-l 
examina, şi în momentul în care primeşte aparatul fuge cu el? a) infracţiunea de furt; b) infracţiunea de abuz de încredere; c) 
infracţiunea de înşelăciune. 
 
78. Înscrisurile pot fi obiect material al infracţiunii de furt: a) doar dacă au valoare economică; b) doar dacă sunt acte ce 
dovedesc starea civilă; c) indiferent dacă au sau nu valoare economică. 
 
79. Î.C.C.J. a pronunţat un recurs în interesul legii în care s-a dispus că în situaţia săvârşirii unei tâlhării într-o locuinţă, 
încadrarea juridică a faptei va fi: a) infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211 C. pen., cu excepţia circumstanţei 
incriminate în art. 211 alin. 21 lit. c) C. pen. şi infracţiunea de violare de domiciliu în concurs real; b) infracţiunea de tâlhărie 
prevăzută de art. 211 alin. 21 lit. c) C. pen. (tâlhăria într-o locuinţă sau dependinţă) şi infracţiunea de violare de domiciliu în 
concurs real; c) doar infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 21 lit. c) C. pen. (tâlhăria într-o locuinţă sau 
dependinţă), deoarece această circumstanţă absoarbe infracţiunea de violare de domiciliu. 
 
80. Dacă funcţionarul corupt, în scopul de a satisface solicitarea mituitorului nu îndeplineşte un act privitor la îndatoririle lui 
de serviciu, iar această neîndeplinire constituie prin ea însăşi o infracţiune: a) luarea de mită va intra în concurs cu respectiva 
infracţiune; b) luarea de mită absoarbe respectiva infracţiune; c) luarea de mită se reţine în variantă agravată. 
 
81. La infracţiunea de “dare de mită” (art. 255 C.pen.) elementul material al faptei: a) se săvârşeşte doar anterior efectuării 
sau neefectuării actului de serviciu; b) se săvârşeşte doar ulterior efectuării sau neefectuării actului de serviciu; c) se poate 
săvârşi fie anterior, fie ulterior efectuării sau neefectuării actului de serviciu. 
 
82. Producerea ori ticluirea de probe mincinoase în sprijinul unei învinuiri nedrepte reprezintă: a) infracţiunea de mărturie 
mincinoasă; b) infracţiunea de denunţare calomnioasă; c) infracţiunea de omisiune de a încunoştinţa organele judiciare 
 
83. În cazul infracţiunii de favorizare a infractorului(art. 264 C.pen.): a) obiectul juridic se referă la relaţiile patrimoniale; b) 
obiectul juridic se referă la relaţiile privind înfăptuirea justiţiei; c) obiectul juridic se referă la relaţiile de serviciu. 
 
84. Subiect activ al infracţiunii de “fals material în înscrisuri oficiale” poate fi: a) orice funcţionar; b) doar funcţionarul 
public; c) orice persoană. 
 
85. Infracţiunea de uz de fals (art. 291 C. pen.):  a) se referă doar la folosirea unui înscris oficial; b) se referă doar la 
folosirea unui înscris sub semnătură privată; c) se referă atât la folosirea unui înscris oficial, cât şi la folosirea unui înscris 
sub semnătură privată. 
 
86. Conflictul pozitiv sau negativ de competenţă ivit între o instanţă civilă şi una militară este de competenţa: a) instanţei 
ierarhic superioare civile; b) instanţei ierarhic superioare instanţei militare; c) Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
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87. Cererea de abţinere sau de recuzare în cursul judecăţii a judecătorului sau procurorului se soluţionează: a) în şedinţă 
publică; b) în şedinţă secretă; c) în camere de consiliu. 
 
88. Suspendarea judecării cauzei a cărei strămutare se cere poate fi dispusă de către: a) preşedintele ÎCCJ; b) preşedintele 
secţiei ÎCCJ în a cărei competenţă intră soluţionarea cererii de strămutare; c) numai de către completul de judecată din cadrul 
ÎCCJ investit cu judecarea cererii de strămutare. 
 
89. În cazul constatării de către instanţă a schimbării temeiurilor care au determinat luarea măsurii arestării preventive, 
aceasta dispune: a) revocarea măsurii preventive luate; b) constată încetarea de drept; c) înlocuirea măsuri arestării 
preventive cu o altă măsură preventivă. 
 
90. Durata totală a arestării preventive în cursul urmăririi penale, nu poate depăşi: a) 30 de zile; b) 180 de zile; c) legea nu 
limitează durata totală a arestării preventive în cursul urmăririi penale. 
 
91. Plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cazul în care instanţa a dispus încetarea procesului penal ca urmare a 
împăcării părţilor, se face numai de către: a) inculpat; b) partea vătămată; c) ambele părţi. 

 
92. Încălcarea dispoziţiilor procedurale referitoare la competenţa după calitatea persoanei atrage aplicarea sancţiunii: a) 
nulităţii absolute; b) nulităţii relative; c) decăderii. 
 
93. Plângerea, ca mod de sesizare, se poate face: a) numai personal; b) personal sau prin mandatar, iar mandatul trebuie să 
fie special; c) numai în formă scrisă. 
 
94. Actele premergătoare se efectuează: a) pentru luarea măsurilor preventive; b) pentru punerea în mişcare a acţiunii penale; 
c) în vederea începerii urmăririi penale. 
 
95. Instanţa se pronunţă asupra apelului printr-o: a) sentinţă; b) decizie; c) sentinţă sau decizie, după cum apelul este 
soluţionat de tribunal, respectiv de către Curtea de apel. 
 
96. La pronunţarea hotărârii judecătoreşti: a) părţile nu se citează; b) părţile se citează întotdeauna; c) instanţa apreciază dacă 
este necesară citarea părţilor. 
 
97. Partea civilă poate introduce apel: a) numai în ceea ce priveşte latura civilă; b) atât pe latură civilă, cât şi pe latură 
penală; c) în ceea ce priveşte latura penală, numai dacă acţiunea penală s-a pus în mişcare la plângerea prealabilă. 
 
98. Retragerea apelului poate avea loc: a) până la rămânerea definitivă a hotărârii; b) până la expirarea termenului de 
declarare a apelului; c) până la închiderea dezbaterilor la instanţa de apel. 
 
99. Prezenţa procurorului la judecarea apelului este obligatorie: a) oricare ar fi obiectul cauzei; b) numai dacă legea prevede 
pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de trei ani; c) numai dacă unul dintre inculpaţi se află în stare de 
detenţie. 
 
100. În cazul soluţionării cauzelor potrivit procedurii flagrante, termenul de recurs este de: a) 10 zile şi curge de la 
comunicare; b) 5 zile şi curge de la pronunţare pentru cei prezenţi, respectiv de la comunicare pentru cei lipsă; c) 3 zile de la 
pronunţare. 
 
 
 


