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1. Minorul de 16 ani poate încheia singur în mod 
valabil: 
a) un act prin care garantează obligaţia altei 
persoane; 
b) un act de dispoziţie; 
c) un act de conservare. 
2. Când dezlegarea pricinii depinde total sau 
parţial, de existenţa sau inexistenţa unui drept 
care face obiectul unei alte judecăţi, suntem în 
prezenţa unui caz de: 
a) suspendare voluntară a judecăţii în procesul 
civil; 
b) suspendare legală de drept a judecăţii în 
procesul civil; 
c) de suspendare legală facultativă a judecăţii în 
procesul civil. 
3. Revocarea donaţiei pentru survenienţă de 
copil: 
a. nu se face de drept niciodată, ci trebuie cerută 
instanţei de judecată; 
b. produce efecte atât pentru trecut cât şi pentru 
viitor; 
c. terţul dobânditor al bunului imobil ce a făcut 
obiectul donaţiei, nu poate fi obligat la restituire, 
donatorul în acest caz, având dreptul la plata 
contravalorii imobilului de la donatar. 
4. În cazul infracţiunii continuate actele 
execuţionale pot fi comise: 
a. numai cu intenţie; 
b. numai din culpă; 
c. unele cu intenţie, iar altele din culpă. 
5. În procesul civil nu pot fi ascultaţi ca martori: 
a) rudele şi afinii până la gradul al IV- lea 
inclusiv; 
b) funcţionarii publici şi foştii funcţionari 
publici, asupra împrejurărilor secrete de care au 
avut cunoştinţă în această calitate; 
c) soţul, chiar despărţit. 
6. Constituie excepţii de la principiul repunerii în 
situaţia anterioară din materia efectelor nulităţii: 
a) cazul locatarului de bună-credinţă, contractul 
de locaţiune urmând a produce efecte şi după 
desfiinţarea titlului locatorului; 
b) păstrarea fructelor culese anterior anulării 
actului de către posesorul de bună-credinţă; 
c) cazul actelor de conservare sau de 
administrare care se menţin. 
7. Soţul supravieţuitor:  
a. vine la moştenire şi prin reprezentare 
b. are şi obligaţia raportului donaţiilor în concurs 
cu descendenţii 

c. vine la moştenire dacă a avut calitatea de soţ 
cel puţin 10 ani 
8. Persoanele care nu sunt obligate să depună ca 
martor în procesul penal sunt : 
a) rudele apropiate ale inculpatului; 
b) rudele apropiate ale părţii vătămate; 
c) rudele apropiate ale părţii civile 
9. Săvârşirea unei noi infracţiuni intenţionate 
după graţiere necondiţionată atrage: 
a. starea de recidivă postcondamnatorie; 
b. starea de recidivă postexecutorie; 
c. concursul de infracţiuni. 
10. Adaptarea contractului în cazul erorii 
esenţiale poate interveni : 
a) poate interveni atunci când riscul de eroare ar 
fi trebuit asumat de către partea care o invocă; 
b) dacă cealaltă parte declara că doreşte să 
execute contractul aşa cum l-a înţeles partea 
aflată în eroare, în termen de cel mult trei luni de 
la data când a fost notificată ; 
c) dacă cealaltă parte declara că doreşte să 
execute contractul aşa cum l-a înţeles partea 
aflată în eroare, în termen de cel puţin trei luni 
de la data primirii cererii de chemare în judecată. 
11. Spre deosebire de nulitatea relativă a actului 
juridic civil, nulitatea absolută: 
a) poate fi invocată de orice persoană; 
b) nu poate fi, în principiu acoperită prin 
confirmare; 
c) are ca principal efect restabilirea legalităţii. 
12. În cazul în care un proprietar vinde lucrul său 
unui cumpărător, acesta din urmă închiriind 
bunul primului, vânzătorul este: 
a) posesor; 
b) detentor precar; 
c) proprietar. 
13. În situaţia în care dobânditorul dreptului de 
proprietate sub condiţie rezolutorie a constituit 
drepturi reale asupra bunului dobândit către terţi, 
dacă se îndeplineşte condiţia: 
a) drepturile se desfiinţează pentru viitor; 
b) drepturile nu se desfiinţează; 
c) drepturile se desfiinţează cu efect retroactiv. 
14. Directorul unei unităţi bancare care 
semnează o adresă din care rezultă în mod nereal 
că a fost rambursat integral creditul unei firme 
săvârşeşte infracţiunea de: 
a) fals material în înscrisuri oficiale; 
b) fals intelectual; 
c) fals în înscrisuri sub semnătură privată. 



Universitatea din Craiova                                                             Examen licenţă – sesiunea iunie 2012 
Facultatea de Drept - Specializarea Drept (zi)                                                                                  TIP 1 
  

Caiet tip 1 2

15. Excepţia de neexecutare a contractului poate 
fi invocată numai dacă: 
a) obligaţiile reciproce ale părţilor izvorăsc din  
acelaşi contract: 
b) cocontractantul a fost pus în întărziere; 
c) a fost sesizată instanţa de judecată. 
16. Cauza actului juridic civil nu există : 
a) dacă există eroare esenţială asupra motivului 
determinant ; 
b) dacă partea are discernământ ; 
c) în ipoteza fraudei la lege. 
17. Există  infracţiunea de vătămare corporală 
din culpă: 
a) în cazul în care făptuitorul, reparând un 
acoperiş, aruncă materiale de construcţie de pe 
clădire fără să privească unde vor cădea acestea 
şi astfel loveşte o persoană care trecea 
întâmplător pe lângă clădire, producându-i 
suferinţe fizice acesteia; 
b) în cazul în care făptuitorul, conducând un 
autoturism pe drumul public, nu opreşte la 
culoarea roşie a semaforului şi astfel intră în 
coliziune cu un autoturism ce circula 
regulamentar, cu consecinţa vătămării integrităţii 
corporale a unei persoane ce a necesitat pentru 
vindecare 15 zile îngrijiri medicale; 
c) în cazul în care făptuitorul conducând 
regulamentar autoturismul a lovit victima care s-
a angajat în fugă în traversarea străzii, prin loc 
nepermis, apărând brusc, în limita spaţiului de 
siguranţă în faţa făptuitorului. 
18. Într-un contract de mandat, mandatarul : 
a. poate încheia orice act în numele mandantului, 
dacă este un mandat general  
b. răspunde pentru neîndeplinirea mandatului in 
abstracto, în cazul unui mandat oneros  
c.  nu răspunde pentru faptele persoanei 
substituite, dacă substituirea a fost permisă prin 
contract, chiar dacă a ales o altă persoană decât 
cea indicată de mandant. 
19. Constituie efecte al hotărârii judecătoreşti, în 
procesul civil: 
a) punerea în întârzierea pârâtului şi 
dezînvestirea instanţei; 
b) autoritatea de lucru judecat şi dezînvestire a 
instanţei; 
c) dezînvestirea instanţei, punerea în întârziere a 
pârâtului şi autoritatea de lucru judecat. 
20. Posesorul unui bun frugifer: 
a) dacă este de bună-credinţă dobândeşte atât 
fructele cât şi productele; 

b) dacă este de bună-credinţă dobândeşte fructele 
percepute până la momentul cunoaşterii viciilor 
titlului; 
c) indiferent dacă este de bună-credinţă sau de 
rea-credinţă dobândeşte fructele percepute până 
la momentul cunoaşterii viciilor titlului. 
21. Dreptul de uz: 
a) poate fi înstrăinat; 
b) poate fi închiriat; 
c) nu poate fi cedat către un terţ. 
22. Încălcarea dispoziţiilor referitoare la 
competenţa după materie sau după calitatea 
persoanei în procesul penal atrage: 
a) nulitatea absolută a actului; 
b) nulitatea relativă a actului; 
c) nulitatea virtuală 
23. În procesul civil, termenele procedurale 
imperative: 
a) sunt termenele înăuntrul cărora trebuie 
îndeplinit un act de procedură; 
b) sunt dilatorii; 
c) sunt termenele înăuntrul cărora nu poate fi 
îndeplinit un act de procedură. 
24. În cazul răspunderii civile delictuale, se 
acoperă: 
a) atât paguba efectivă, cât şi câştigul nerealizat, 
numai dacă acestea au fost previzibile; 
b) numai prejudiciul previzibil; 
c) şi prejudiciul imprevizibil. 
25. Persoana lipsită de capacitate de exerciţiu 
poate încheia singură: 
a) acte de conservare; 
b) acte de dispoziţie; 
c) acte de administrare. 
26. În cazul erorii esenţiale asupra naturii actului 
juridic : 
a) actul juridic poate fi anulat chiar dacă faptul 
asupra căruia a purtat eroarea putea fi cunoscut 
cu diligenţe rezonabile ; 
b) dreptul de a invoca nulitatea relativă se stinge 
dacă executarea actului s-a realizat, în termen de 
3 luni de la notificare, aşa cum îl înţelesese 
partea aflată în eroare ; 
c) partea aflată în eroare poate solicita fie 
constatarea nulităţii actului, fie adaptarea 
acestuia. 
27. Spre deosebire de eroarea esenţială, violenţa 
: 
a) este alcătuită şi dintr-un element subiectiv; 
b) angajează răspunderea civilă delictuală a 
autorului ; 



Universitatea din Craiova                                                             Examen licenţă – sesiunea iunie 2012 
Facultatea de Drept - Specializarea Drept (zi)                                                                                  TIP 1 
  

Caiet tip 1 3

c) atrage nulitatea relativă a actului juridic civil. 
28. Testamentul olograf trebuie:  
a. scris, semnat şi datat de mâna testatorului 
b. numai semnat de testator 
c. numai scris de testator 
29. În procesul civil încheierea prin care s-a 
suspendat judecata la prima instanţă poate fi 
atacată: 
a) cu apel, numai odată cu hotărârea de fond; 
b) cu recurs, în termen de 5 zile; 
c) cu recurs, cât timp durează suspendarea. 
30. Intervertirea detenţiei precare în posesie 
intervine dacă: 
a) detentorul precar dobândeşte cu titlu oneros 
lucrul de la adevăratul proprietar; 
b) posesorul cumpără lucrul de la adevăratul 
proprietar; 
c) deţinătorul lucrului primeşte cu bună-credinţă 
de la o a treia persoană, alta decât adevăratul 
proprietar, un titlu translativ de proprietate în 
privinţa lucrului. 
31. Sunt prescriptibile extinctiv următoarele 
acţiuni: 
a) acţiunea în revendicare mobiliară şi imobiliară 
întemeiată pe dreptul de proprietate privată; 
b) acţiunea de partaj; 
c) acţiunea confesorie prin care se urmăreşte 
apărarea dreptului de uzufruct. 
32. Garanţia contra evicţiunii rezultată din fapta 
vânzătorului: 
a. există atât pentru vânzător cât şi pentru 
succesorii săi universali, cu titlu universal şi cu 
titlu particular; 
b. există numai pentru faptele anterioare vânzării 
şi necunoscute de cumpărător; 
c.există atât pentru o tulburare de drept cât şi 
pentru o tulburare de fapt; 
33. În cazul în care la moştenirea lui de cujus 
vine tatăl acestuia împreună cu doi fraţi ai lui de 
cujus,cota succesorală legală a tatălui va fi:  
a. 1/4 din masa succesorală 
b. 1/2 din masa succesorală 
c. 1/3 din masa succesorală 
34. În cazul în care făptuitorii pătrund în curtea 
victimei şi îi sustrag acesteia bunuri exercitând 
violenţe fizice asupra acesteia săvârşesc: 
a) infracţiunea de tâlhărie în formă simplă în 
concurs cu infracţiunea de violare de domiciliu 
în formă simplă; 
b) infracţiunea de tâlhărie în formă agravată care 
absoarbe infracţiunea de violare de domiciliu; 

c) infracţiunea de tâlhărie în formă agravată în 
concurs cu infracţiunea de violare de domiciliu 
în formă agravată. 
35. Constituie cauze de întrerupere a cursului 
prescripţiei extinctive următoarele: 
a) forţa majoră; 
b) existenţa raporturilor conjugale; 
c) recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se 
prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge 
prescripţia. 
36. Se sancţionează cu nulitatea relativă actul 
juridic civil afectat de : 
a) o eroare ce priveşte o dispoziţie legală 
accesibilă şi previzibilă ; 
b) o eroare ce poartă asupra unui element cu 
privire la care riscul de eroare trebuia să fie 
asumat de cel care o invocă ; 
c) eroarea care priveşte identitatea fizică a 
obiectului material al prestaţiei. 
37. În cazul instigării, legătura subiectivă între 
participanţi trebuie să se realizeze: 
a. atât înainte cât şi pe parcursul desfăşurării 
activităţii infracţionale de către instigat; 
b. înainte de începerea activităţii infracţionale de 
către instigat; 
c. pe parcursul derulării activităţii infracţionale 
de către instigat. 
38. Fapta inculpatului de a conduce pe drumurile 
publice un autovehicul neînmatriculat, fără 
permis şi cu îmbibaţie alcoolică peste limita 
legală constituie: 
a. concurs real omogen de infracţiuni; 
b. concurs ideal de infracţiuni; 
c. concurs caracterizat de infracţiuni. 
39. Are dreptul la o actio de in rem verso: 
a) o parte contractantă împotriva celeilalte părţi 
pentru a o determina să-şi execute obligaţiile 
contractuale; 
b) proprietarul unui bun individual determinat 
împotriva celui la care se află bunul; 
c) cel care nu are alt mijloc juridic pentru 
recuperarea pierderii suferite pentru micşorarea 
patrimoniului său. 
40. Titularul drepului de concesiune : 
a) nu poate culege fructele bunului dat în 
concesiune ; 
b) poate dispune de bun ; 
c) poate folosi bunul în scopul stabilit de părţi. 
41. Introducerea în procesul penal a persoanei 
responsabile civilmente poate avea loc: 
a) până la terminarea cercetării judecătoreşti; 
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b) fie în cursul urmăririi penale, fie în faţa 
instanţei de judecată până la citirea actului de 
sesizare; 
c) numai în cursul urmăririi penale 
42. Constituie excepţii la principiul forţei 
obligatorii a actului juridic civil următoarele: 
a) acele situaţii în care efectele actului juridic 
civil nu se produc aşa cum au convenit părţile la 
încheierea lui; 
b) acele situaţii în care actului bilateral i se poate 
pune capăt numai prin voinţa unei singure părţi; 
c) acele situaţii în care actului unilateral i se 
poate pune capăt prin voinţa autorului lui. 
43. Liberarea provizorie sub control judiciar se 
poate acorda: 
a) numai în cazul infracţiunilor săvârşite din 
culpă; 
b) în cazul infracţiunilor săvârşite din culpă, 
precum şi în cazul infracţiunilor intenţionate 
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce 
nu depăşeşte 18 ani; 
c) în cazul infracţiunilor săvârşite din culpă 
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce 
nu depăşeşte 12 ani 
44. Restituirea plăţii nedatorate: 
a) nu poate fi cerută atunci când cel care a 
primit-o s-a aflat în eroare; 
b) nu poate fi cerută atunci când este distrus, cu 
rea-credinţă, titlul constatator al creanţei; 
c) nu poate fi cerută dacă plata a urmărit 
stingerea unei obligaţii naturale. 
45. Pentru a opera reprezentarea succesorală:  
a. reprezentantul nu trebuie să fie nedemn față de 
persoana reprezentată 
b. persoana reprezentată poate să fie nedemnă 
față de de cujus 
c. moștenirea să fie testamentară 
46. Convenţia prin care o parte se obligă către 
cealaltă parte să-i vândă un anumit bun al său 
atunci când aceasta din urmă se va decide să-l 
cumpere: 
a. reprezită un pact de preferinţă; 
b. reprezită o promisiune unilaterală de vânzare; 
c. reprezintă promisiune bilaterală de vânzare-
cumpărare. 
47. Forma agravată a infracţiunii de viol asupra 
unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani se 
reţine: 
a) numai dacă minorul este rudă apropiată şi 
locuieşte şi gospodăreşte împreună cu 
făptuitorul; 

b) cu condiţia ca făptuitorul să fi cunoscut 
împrejurarea că minorul are vârsta sub 15 ani; 
c) numai dacă făptuitorul are calitatea de tutore, 
curator, supraveghetor, îngrijitor, medic curant, 
profesor sau educator. 
48. În cazul infracţiunii de trafic de influenţă: 
a) subiectul activ poate fi numai un funcţionar; 
b) este necesar ca actul care va fi îndeplinit de 
funcţionarul la care făptuitorul pretinde că are 
influenţă să intre în sfera atribuţiilor de serviciu 
ale acestuia; 
c) urmarea imediată constă în producerea unei 
pagube echivalente cu banii, valorile primite. 
49. Retractarea renunţării la moştenire este:  
a. dreptul moştenitorului de a reveni asupra 
renunţării la moştenire, chiar dacă moştenirea a 
fost acceptată de un alt moştenitor 
b. dreptul moştenitorului de a revoca renunţarea 
la moştenire numai dacă nu a expirat termenul de 
opţiune succesorală de 6 luni 
c. o excepţie de la principiul irevocabilităţii 
actului de opţiune succesorală 
50. Acţiunea în constatare: 
a) are caracter subsidiar faţă de acţiunea 
înrealizare; 
b) poate fi folosită şi atunci când se solicită 
constatarea unei simple situaţii de fapt; 
c) este admisibilă în toat ecazurile. 
51. Moştenitorii rezervatari sunt:  
a. numai soţul supravieţuitor 
b. descendenţii, soţul supravieţuitor şi colateralii 
privilegiaţi 
c. soţul supravieţuitor, descendenţii şi 
ascendenţii privilegiaţi 
52. Dreptul de servitute se poate constitui: 
a) numai prin uzucapiune; 
b) numai prin act juridic; 
c) prin testament. 
53. Consimţământul pârâtului este necesar în 
situaţia în care: 
a) reclamantul renunţă la judecată după ce s-a 
intrat în dezbaterea fondului, afară de excepţiile 
expres prevăzute de lege. 
b) reclamantul renunţă la dreptul subiectiv după 
ce s-a intrat în dezbaterea fondului, afară de 
excepţiile expres prevăzute de lege; 
c) reclamantul îşi retrage apelul pe care l-a 
declarat împotriva sentinţei primei instanţe; 
54. Servitutea de trecere este: 
a) servitute negativă; 
b) servitute continuă; 
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c) servitute necontinuă. 
55. Contractul de comodat: 
a. este un contract solemn, cu titlu oneros, 
unilateral; 
b. dă dreptul comodantului de a cere restituirea 
bunului oricând; 
c.este un contract real, cu titlu gratuit şi 
unilateral. 
56. Se va dispune scoaterea de sub urmărire 
penală în următoarele ipoteze: 
a) fapta nu există ; a intervenit decesul 
făptuitorului ; 
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ; faptei 
îi lipseşte unul dintre elementele constitutive; 
c) părţile s-au împăcat ; fapta nu a fost săvârşită 
de inculpat. 
57. Sunt supuse reducţiunii:  
a. actele cu titlu oneros 
b. numai donaţiile 
c. atât donaţiile cât şi legatele 
58. Beneficiază de reprezentare succesorală:  
a. numai descendenţii lui de cujus 
b. descendenţii descendenţilor lui de cujus fără 
limită de grad şi descendenţii colateralilor 
privilegiaţi până la gradul 4 inclusiv  
c. numai colateralii privilegiaţi ai lui de cujus, 
indiferent de gradul de rudenie 
59. Posesorul de bună-credinţă este cel care: 
a) posedă ca proprietar, având la bază un act 
juridic civil de administrare; 
b) posedă ca proprietar, având la bază un act 
juridic civil translativ de proprietate, ale cărui 
vicii nu le cunoaşte; 
c) posedă ca proprietar, având la bază un act 
juridic civil translativ de proprietate, ale cărui 
vicii le cunoaşte. 
60. Se va dispune încetarea urmăririi penale în 
următoarele ipoteze : 
a) lipseşte plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate ; părţile s-au împăcat; 
b) fapta nu există; există vreuna din cauzele care 
înlătură caracterul penal al faptei; 
c) fapta nu prezintă gradul de pericol social al 
unei infracţiuni; există autoritate de lucru judecat 
61. Vânzătorul răspunde pentru viciile lucrului 
vândut: 
a. numai dacă a fost de rea-credinţă, cunoscând 
aceste vicii şi necomunicându-le cumpărătorului; 
b. numai dacă viciile sunt ascunse şi în mod 
excepţional pentru viciile aparente pe care 

cumpărătorul nu le-a observat, iar vânzătorul, cu 
rea-credinţă, nu i le-a comunicat; 
c. numai pentru viciile apărute anterior 
contractării. 
62. Intervenţia voluntară se poate face la cererea: 
a) reclamantului; 
b) pârâtului; 
c)  unui terţ care justifică interes. 
63. Fapta comisă pentru înlăturarea atacului unui 
responsabil a cărui stare psihică este cunoscută 
de către făptuitor este comisă: 
a. în stare de legitimă apărare; 
b. în stare de constrângere morală; 
c. în stare de necesitate. 
64. Nu au capacitate de exerciţiu restrânsă: 
a) minorul de 15 ani; 
b) minorul de 16 ani; 
c) persoana pusă sub interdicţie judecătorească. 
65. Contractul de împrumut de consumaţie 
prezintă următoarele caracteristici: 
a. dacă obligaţia de restituire nu a fost prevăzută 
în contract, se prezumă că împrumutatul este 
scutit de această obligaţie, în respectarea 
caracterului gratuit al contractului; 
b. poate avea ca obiect numai bunuri fungibile şi 
consumptibile; 
c. este un contract bilateral, real, translativ de 
proprietate şi gratuit/oneros, după caz. 
66. Soluţiile ce pot fi pronunţate de către 
procuror pentru incidenţa vreuneia dintre 
situaţiile prevăzute în art. 10 C.pr.pen. sunt : 
a) achitarea, clasarea 
b) încetarea urmăririi penale, scoaterea de sub 
urmărire penală ; 
c) achitarea, încetarea procesului penal. 
67. Nedemnitatea poate fi invocată:  
a. numai de moștenitorii rezervatari 
b. numai de moștenitorii legali 
c. de orice persoană interesată 
68. Reprezintă excepţii de la forma autentică a 
contractului de donaţie: 
a. donaţia între soţi; 
b.vânzarea cu un preţ fictiv, dacă prin contract 
părţile au urmărit mărirea patrimoniului 
cumpărătorului, patrimoniul vânzătorului 
diminuându-se corespunzător c. stipulaţia în 
folosului altei persoane, chiar dacă stipulantul a 
urmărit astfel stingerea datoriei sale faţă de terţul 
beneficiar. 
69. În contractul de locaţiune: 
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a. locatorul trebuie să efectueze reparaţiile 
majore, capitale, necesare menţinerii bunului în 
stare bună de funcţionare  
b. obiectul derivat al contractului îl poate 
constitui numai un bun mobil corporal nefungibil 
şi necomsumptibil; 
c. părţile trebuie să aibă capacitatea deplină de 
exerciţiu. 
70. Partajul de ascendent:  
a. este actul prin care moştenirea se împarte între 
ascendenţi 
b. poate fi făcut şi prin acte cu titlu oneros 
c. poate fi făcut numai prin liberalităţi 
71. Există infracţiunea de mărturie mincinoasă în 
cazul în care: 
a) martorul a făcut afirmaţii mincinoase, dar 
instanţa a pronunţat o soluţie corectă, fără să ţină 
seama de declaraţia acestuia; 
b) martorul nu a spus tot ceea ce ştie cu privire la 
întrebările esenţiale ale cauzei, chiar dacă nu a 
fost întrebat cu privire la acestea; 
c) martorul a făcut afirmaţii mincinoase cu 
privire împrejurări care nu sunt esenţiale pentru 
rezolvarea cauzei. 
72. În cazul infracţiunii de fals intelectual: 
a) obiectul material este reprezentat doar de un 
înscris oficial; 
b) subiectul activ poate fi orice persoană; 
c) urmarea imediată o constituie producerea unei 
consecinţe juridice. 
73. Dacă într-o promisiune bilaterală de vânzare-
cumpărare, promitentul-vânzător a înstrăinat 
bunul către o altă persoană decât promitentul-
cumpărător, acesta din urmă: 
a. poate solicita rezoluţiunea promisiunii cu 
daune-interese; 
b. poate solicita predarea bunului de la terţa 
persoană; 
c. poate solicita anularea contractului încheiat de 
promitentul-vânzător cu terţa persoană. 
74. Discontinuitatea posesiei: 
a) încetează dacă actele de stăpânire devin 
regulate potrivit naturii lucrului; 
b) este un viciu relativ; 
c) se aplică cu precădere în materia bunurilor 
mobile. 
75. Constituie nulitate absolută acea nulitate care 
sancţionează nerespectarea, la încheierea actului 
juridic civil: 
a) a unei condiţii de fond a actului juridic civil; 

b) a unei condiţii de formă a actului juridic civil, 
condiţie cerută ad validitatem; 
c) a unei norme care ocroteşte un interes general 
sau personal. 
76. Praeterintenţia este formată din: 
a. intenţie directă şi culpă cu prevedere; 
b. intenţie directă şi culpă fără prevedere; 
c. intenţie directă şi culpă cu sau fără prevedere. 
77. Pentru trei infracţiuni concurente instanţa 
aplică pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare 
care poate fi executată: 
a. numai prin suspendare condiţionată; 
b. numai prin suspendare sub supraveghere; 
c. atât prin suspendare condiţionată cât şi prin 
suspendare sub supraveghere. 
78. Poate constitui obiect al dreptului de abitaţie: 
a) o locuinţă; 
b) orice bun mobil; 
c) orice bun imobil. 
79. Ori de câte ori o persoană a început a deţine 
un lucru ca detentor precar: 
a) se prezumă că a continuat să rămână detentor 
precar, fără a se putea administra dovada 
contrară; 
b) se prezumă că a intervertit detenţia precară în 
posesie utilă; 
c) se prezumă că a continuat să rămână detentor 
precar, până ce se va administra dovada contrară. 
80. În cazul coautoratului contribuţia 
participanţilor la comiterea faptei poate fi: 
a. numai materială; 
b. numai intelectuală; 
c. atât materială cât şi intelectuală. 
81. În materia răspunderii civile contractuale, în 
cazul evaluării legale a despăgubirilor, dobânda 
legală: 
a) este datorată, în principiu, din ziua chemării în 
judecată; 
b) este datorată, ca regulă,  din ziua scadenţei; 
c) nu va fi acordată atunci când creditorul nu 
face dovada existenţei unui prejudiciu. 
82. Infracţiunea de violare de domiciliu nu există 
în cazul în care: 
a) persoana titulară a unui ordin de repartiţie care 
pătrunde folosind forţa în locuinţa ocupată şi 
folosită efectiv de o altă persoană; 
b) făptuitorul pătrunde într-o locuinţă folosită de 
mai multe persoane având acordul unei singure 
persoane; 
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c) proprietarul care pătrunde folosind cheia sa în 
locuinţa ocupată şi folosită de chiriaşul său în 
absenţa acestuia. 
83. Minorul de 17 ani poate încheia singur, în 
mod valabil, următoarele acte juridice: 
a) un testament prin care poate dispune de toate 
bunurile sale; 
b) o donaţie; 
c) un testament prin care poate dispune de 
jumătate din bunurile de care dispune majorul. 
84. Excepţia de necompetenţă teritorială de 
ordine publică, în procesul civil: 
a) poate fi invocată de partea care a introdus 
cererea la instanţa respectivă, de pârât sau 
instanţă din oficiu în orice stare a pricinii; 
b) poate fi invocată numai de pârăt prin 
întâmpinare sau, când întâmpinarea nu este 
obligatorie până la prima zi de înfăţişare. 
c) poate fi invocată de părţi sau judecător la 
prima zi de înfăţişare în faţa primei instanţe, dar 
nu mai târziu de începerea dezbaterilor asupra 
fondului; 
85. Uzufructul se poate constitui: 
a) numai asupra unor bunuri mobile; 
b) asupra unor bunuri mobile sau imobile; 
c) numai asupra unor bunuri corporale. 
86. Violenţa reprezintă viciu de consimţământ la 
încheierea unui act juridic civil, când este 
exercitată: 
a) numai de partea în favoarea căreia s-a încheiat 
actul juridic civil; 
b) asupra cocontractantului sau asupra 
descendenţilor acestuia; 
c) numai asupra soţului celui care s-a obligat; 
87. Nu există infracţiunea de furt în cazul în 
care: 
a) victima îi încredinţează bagajul unui călător 
pentru a i le urca în tren, iar acesta fuge cu el; 
b) proprietarul îşi ia bunul pe ascuns de la cel 
care i l-a sustras; 
c) constructorul îşi însuşeşte o parte din 
materialele care îi fuseseră predate în vederea 
finalizării lucrării. 
88. Are capacitate deplină de exerciţiu: 
a) persoana fizică care a împlinit vârsta de 16 
ani; 
b) persoana fizică care a împlinit vârsta de 18 
ani; 
c) persoana fizică care a împlinit vârsta de 14 
ani. 

89. În cazul aplicării legii penale mai favorabile 
după judecarea definitivă a cauzei instanţa 
trebuie: 
a. să reducă pedeapsa aplicată la nivelul 
maximului special prevăzut în legea nouă; 
b. să reducă pedeapsa aplicată, dar să o menţină 
peste maximul special prevăzut în legea nouă; 
c. să reducă pedeapsa sub limita maximului 
special prevăzut în legea nouă. 
90. Dobândirea calităţii de învinuit este 
determinată de: 
a)  punerea în mişcare a acţiunii penale; 
b) începerea urmăririi penale; 
c) întocmirea rechizitoriului de trimitere în 
judecată 
91. În procesul civil, dacă recursul nu este 
motivat întermenul legal: 
a) instanţa va constata decăderea şi va respinge 
recursul ca nemotivat; 
b) instanţa va constata recursul nul; 
c) instanţa se va pronunţa pe baza celor invocate 
la prima instanţă sau la instanţa de apel. 
92. Eroarea este esenţială dacă: 
a) se concretizează într-o eroare asupra cantităţii, 
care a fost esenţială pentru încheierea actului 
juridic civil; 
b) priveşte o eroare de calcul, în toate cazurile; 
c) priveşte starea civilă a persoanei 
cocontractante, în toate cazurile. 
93. Persoana care promite autorului faptei că va 
tăinui bunurile furate este complice: 
a. numai dacă îşi respectă promisiunea de 
tăinuire; 
b. dacă primeşte în fapt bunurile provenite din 
infracţiune; 
c. dacă îşi respectă sau renunţă la promisiunea de 
tăinuire. 
94. Pierderea posesiei intervine: 
a) numai dacă se pierde elementul intenţional; 
b) numai dacă se pierde elementul material; 
c) dacă ambele elemente constitutive ale posesiei 
dispar. 
95. Infracţiunea de dare de mită: 
a) este o infracţiune de pericol; 
b) se consumă în momentul în care făptuitorul îşi 
realizează scopul constând în îndeplinirea, 
neîndeplinirea sau realizarea unui act contrar 
îndatoririlor de serviciu ale funcţionarului; 
c) are drept rezultat o pagubă reprezentată de 
banii sau foloasele date. 
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96. Constituie atribute de identificare a persoanei 
juridice: 
a) reşedinţa, dacă este în altă localitate decât 
domiciliul; 
b) denumirea; 
c) numele, dacă este alcătuit din cel mul trei 
cuvinte. 
97. În ipoteza dispunerii încetării urmăririi 
penale, învinuitul sau inculpatul poate solicita 
continuarea procesului penal dacă s-a constatat : 
a) că fapta nu există ; 
b) că fapta nu a fost săvârşită de învinuit sau 
inculpat ; 
c) că a intervenit prescripţia. 
98. În procesul penal, poate face apel: 
a) partea vătămată, în ceea ce priveşte latura 
civilă; 
b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală şi 
latura civilă; 
c) martorul, expertul, interpretul, în ceea ce 
priveşte latura penală 
99. Viciul clandestinităţii poate fi invocat: 
a) numai de persoana faţă de care posesia a fost 
exercitată pe ascuns; 
b) de orice persoană interesată; 
c) numai de posesor. 
100. Pentru a atrage sancţiunea nulităţii relative, 
dolul : 
a) poate proveni de la un terţ, în orice situaţie ; 
b) trebuie, în toate cazurile să provină de la 
cealaltă parte ; 
c) poate proveni şi de la gerantul afacerilor 
celeilalte părţi. 
 


