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1. Spre deosebire de viciul clandestinităţii, viciul 
discontinuităţii: 
a) se aplică de regulă în cazul posesiei bunurilor 
imobile, fiind mai greu de imaginat în cazul 
bunurilor mobile; 
b) se aplică de regulă în cazul posesiei bunurilor 
mobile, fiind mai greu de imaginat în cazul 
bunurilor imobile; 
c) este temporar. 
2. În cazul coproprietăţii: 
a) fructele naturale ale bunului comun însuşite de 
un coproprietar nu fac parte din masa partajabilă; 
b) dreptul de a reclama fructele civile ale bunului 
comun însuşite de un coproprietar este supus 
prescripţiei; 
c) coproprietarul care a suportat singur 
cheltuielile producerii fructelor nu are dreptul la 
restituirea lor. 
3. Chemarea în judecată a altor persoane 
reprezintă: 
a) o formă de intervenţie voluntară; 
b) o formă de intervenţie forţată; 
c) un caz particular de intervenţie accesorie. 
4. Reprezintă efect specific contractelor 
sinalagmatice: 
a) riscul contractului; 
b) inopozabilitatea; 
c) nulitatea. 
5. Spre deosebire de termen, condiţia: 
a) poate fi suspensivă; 
b) poate atrage în cazul neîndeplinirii nulitatea 
actului juridic; 
c) este un eveniment viitor şi nesigur ca realizare 
de care depinde existenţa dreptului subiectiv 
civil şi a obligaţiei corelative. 
6. Acţiunea în revendicare: 
a) poate fi exercitată de proprietar împotriva 
detentorului precar care se află în stăpânirea 
bunului; 
b) nu poate fi exercitată de proprietar împotriva 
detentorului precar care se află în stăpânirea 
bunului, proprietarul având posibilitatea de a 
intenta o acţiune decurgând din contractul 
încheiat cu detentorul precar; 
c) poate fi exercitată numai împotriva 
posesorului neproprietar. 
7. În cazul reţinerii de circumstanţe atenuante 
instanţa de judecată are obligaţia: 
a) să reducă pedeapsa sub limita minimului 
special prevăzut de lege; 

b) să reducă pedeapsa sub limita minimului 
special prevăzut de lege doar dacă reţine 
circumstanţe atenuante legale; 
c) să aprecieze dacă se impune coborârea 
pedepsei sub limita minimului special prevăzut 
de lege. 
8. Constituie excepţie de la principiul egalităţii 
între rudele de aceeaşi clasă şi de acelaşi grad 
chemate la moştenire: 
a)împărţeala moştenirii pe tulpini, când rudele 
vin la moştenire prin reprezentare; 
b) împărţeala moştenirii pe capete; 
c) cazul în care la moştenire alături de 
descendenţi vine şi soţul supravieţuitor. 
9. Dezmembrămintele dreptului de proprietate se 
pot constitui: 
a) numai prin lege; 
b) prin act juridic cu titlu gratuit sau cu titlu 
oneros; 
c) numai prin posesie îndelungată. 
10. Inculpatul A.B. a comis infracţiunea de 
ucidere din culpă stabilindu-se că în calitate de 
şofer profesionist a condus autovehiculul din 
dotare şi a comis accidentul de circulaţie datorită 
faptului că avea afectat simţul văzului, aspect pe 
care îl cunoştea. Interdicţia exercitării dreptului 
de a conduce autovehicule pe drumuri publice 
trebuie dispusă: 
a) ca măsură de siguranţă; 
b) ca pedeapsă complementară; 
c) ca pedeapsă accesorie. 
11. Infracţiunea de omor săvârşit în legătură cu 
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice 
ale victimei se reţine: 
a) în cazul în care victima se află în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu şi făptuitorul o ucide din 
gelozie; 
b) în concurs cu infracţiunea de ultraj atunci 
când victima se află în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu; 
c) numai în cazul în care victima îşi îndeplineşte 
în mod legal şi corect atribuţiile de serviciu. 
12. 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. 
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13. Potrivit legii procesual penale, constituirea 
ca parte civilă se poate face: 
a) numai în cursul urmăririi penale; 
b) numai în cursul judecăţii; 
c) în cursul urmăririi penale, precum şi în faţa 
instanţei de judecată până la citirea actului de 
sesizare. 
14. Pedepsele secundare se execută: 
a) pedeapsa complementară a interzicerii unor 
drepturi şi pedeapsa accesorie se execută 
concomitent cu pedeapsa principală; 
b) pedeapsa complementară a interzicerii unor 
drepturi se execută după executarea pedepsei 
principale, iar pedeapsa accesorie se execută 
concomitent cu pedeapsa principală; 
c) pedeapsa complementară a interzicerii unor 
drepturi se execută concomitent cu pedeapsa 
principală, iar pedeapsa accesorie se execută 
după executarea pedepsei principale. 
15. Renunţarea la judecată, în procesul civil, 
poate fi făcută de mandatar: 
a) dacă are procură generală; 
b) dacă are procură generală, iar mandantul nu 
are domiciliul şi nici reşedinţa în ţară; 
c) numai în temeiul unei procuri speciale. 
16. Numele: 
a) este un drept personal nepatrimonial; 
b) este obligatoriu numai în cazurile expres 
prevăzute de lege; 
c) poate fi dobândit prin prescripţie achizitivă. 
17. Întinderea rezervei succesorale , în cazul 
descendenţilor este de: 
a) 1/3 din moştenire dacă există un singur 
descendent; 
b) 3/4 din moştenire dacă sunt trei sau mai mulţi 
descendenţi; 
c) 1/2 din cota succesorală la care are dreptul 
fiecare descendent. 
18. Spre deosebire de reşedinţă, domiciliul: 
a) este facultativ; 
b) este inviolabil; 
c) este obligatoriu. 
19. Infracţiunea de viol este mai gravă atunci 
când: 
a) făptuitorul a săvârşit actul sexual profitând de 
neputinţa victimei de a se apăra; 
b) victimei i s-a cauzat o vătămare a integrităţii 
corporale care necesită pentru vindecare 15 zile 
de îngrijiri medicale; 
c) victima este un membru de familie. 
20. Există tentativă la infracţiunea de tâlhărie: 

a) în cazul în care violenţa a fost exercitată după 
săvârşirea furtului, în scopul păstrării bunului 
sustras, fără ca făptuitorul să reuşească păstrarea 
bunului; 
b) în cazul în care, după ce a început executarea 
infracţiunii de furt, fiind surprins de partea 
vătămată, făptuitorul întrebuinţează violenţa 
pentru a-şi asigura scăparea; 
c) în cazul în care făptuitorul, după ce a sustras 
bunul întrebuinţează violenţa pentru a şterge 
urmele infracţiunii. 
21. Care este temeiul juridic al excepţiei de 
neexecutare a contractului: 
a) reciprocitatea obligaţiilor născute din 
contractul sinalagmatic; 
b) interdependenţa obligaţiilor născute din 
contractul sinalagmatic; 
c) reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor 
născute din contractul sinalagmatic. 
22. Soluţiile ce pot fi pronunţate de către instanţa 
de judecată pentru incidenţa situaţiilor prevăzute 
în art. 10 C.pr.pen. sunt: 
a) achitarea, clasarea; 
b) încetarea procesului penal, scoaterea de sub 
urmărire penală; 
c) achitarea, încetarea procesului penal. 
23. Sunt elemente constitutive ale persoanei 
juridice: 
a) organizarea de sine-stătătoare, patrimoniul şi 
scopul; 
b) obiectul de activitate şi cauza; 
c) capacitatea de exerciţiu şi organizarea proprie. 
24. Infracţiunea de fals în înscrisuri sub 
semnătură privată nu există în cazul în care: 
a) făptuitorul a falsificat un înscris sub 
semnătură privată şi apoi s-a folosit de acesta 
pentru a intra în posesia unei moşteniri; 
b) făptuitorul a falsificat un înscris sub 
semnătură privată pe care l-a încredinţat unei 
persoane pentru a-l păstra; 
c) făptuitorul a falsificat un înscris sub 
semnătură privată şi apoi l-a încredinţat altei 
persoane care l-a folosit. 
25. Infracţiunea de şantaj: 
a) se consumă în momentul în care făptuitorul 
obţine folosul solicitat; 
b) are drept obiect material folosul urmărit de 
făptuitor; 
c) se consumă în momentul în care se creează 
victimei o stare de temere. 
26. Nu produce niciun efect juridic: 
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a) obligaţia asumată sub condiţie rezolutorie pur 
potestativă din partea creditorului; 
b) obligaţia asumată sub condiţie suspensivă pur 
potestativă din partea celui care se obligă; 
c) obligaţia asumată sub condiţie rezolutorie pur 
potestativă din partea debitorului. 
27. Există infracţiune de tăinuire în cazul în care: 
a) făptuitorul promite că, în cazul sustragerii 
unui bun, îl va ascunde, şi îşi îndeplineşte 
promisiunea; 
b) făptuitorul primeşte un bun care a fost sustras 
şi îl vinde, oprindu-şi o parte din preţ; 
c) făptuitorul transformă un bun provenit dintr-
un furt, pentru a-l ajuta pe autor să nu fie 
pedepsit. 
28. Nulitatea absolută a actelor în procesul penal 
poate fi invocată: 
a) în orice stare a procesului şi se ia în 
considerare chiar din oficiu; 
b) doar în cursul efectuării actului; 
c) până la primul termen de judecată cu 
procedură completă. 
29. Intervine nulitatea absolută în cazul: 
a) viciilor de consimţământ; 
b) încălcării unei condiţii de formă a actului 
juridic civil, condiţie cerută ad validitatem; 
c) neefectuării formalităţilor de carte funciară. 
30. Liberarea provizorie sub control judiciar se 
dispune de către: 
a) organele de cercetare penală şi procuror în 
faza de urmărire penală; 
b) procuror în faza de urmărire penală şi instanţa 
de judecată în cursul judecăţii; 
c) instanţa de judecată, atât în cursul urmăririi 
penale, cât şi în cursul judecăţii. 
31. Persoana lipsită de capacitate de exerciţiu 
poate încheia singură: 
a) acte de conservare; 
b) acte de dispoziţie; 
c) acte de administrare. 
32. Constituie caz de prorogare legală de 
competenţă: 
a) strămutarea cauzei; 
b) litispendenţa; 
c) conexitatea. 
33. Inculpatul A.B. a fost condamnat definitiv la 
pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea 
infracţiunii de ucidere din culpă. Ulterior acestei 
condamnări, inculpatul a comis infracţiunea de 
furt calificat pedepsită cu închisoare de la 3 la 15 

ani. Această pluralitate de infracţiuni îmbracă 
forma: 
a) concursului de infracţiuni; 
b) recidivei; 
c) pluralităţii intermediare. 
34. În cazul în care, în timpul urmăririi penale se 
constată că infracţiunea a fost săvârşită de un 
minor de 13 ani, procurorul dispune: 
a) achitarea; 
b) încetarea urmăririi penale; 
c) scoaterea de sub urmărire penală. 
35. Intervine nulitatea absolută: 
a) în cazul în care obiectul actului juridic civil 
este ilicit; 
b) dacă actul juridic este încheiat de o persoană 
lipsită de discernământ; 
c) în cazul nesocotirii formei cerute pentru 
opozabilitatea faţă de terţi a actului juridic. 
36. Constituie vicii ale posesiei: 
a) discontinuitatea şi echivocul; 
b) precaritatea şi violenţa; 
c) clandestinitatea, violenţa şi discontinuitatea. 
37. Dacă un proprietar vinde lucrul său unui 
cumpărător, acesta din urmă închiriind bunul 
primului, vânzătorul este: 
a) posesor; 
b) detentor precar; 
c) proprietar. 
38. Cota soţului supravieţuitor este de: 
a) o treime din moştenire dacă vine în concurs cu  
descendenţii defunctului; 
b) un sfert din moştenire, dacă vine în concurs cu 
colateralii privilegiaţi; 
c) o jumătate din moştenire, dacă vine în concurs 
numai cu ascendenţii privilegiaţi. 
39. Capacitatea de a încheia actul juridic civil 
este o condiţie: 
a) specială; 
b) de eficacitate; 
c) de fond. 
40. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice: 
a) se dobândeşte, de regulă, la data concepţiunii; 
b) începe, fără excepţie la data naşterii; 
c) este recunoscută copilului conceput atunci 
când este vorba de drepturile sale şi 
dacă acesta s-a născut viu. 
41. Infracţiunea de primire de foloase 
necuvenite: 
a) presupune ca funcţionarul să săvârşească un 
act licit sau ilicit; 
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b) se realizează când făptuitorul îi oferă 
funcţionarului un cadou pentru a-i elibera un act; 
c) este o infracţiune de pericol. 
42. Suspendarea voluntară a procesului civil 
intervine: 
a) când una din părţi solicită expres aceasta; 
b) dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează în 
instanţă, deşi au fost legal citate; 
c) când s-a început urmărirea penală faţă de o 
parte pentru o infracţiune ce ar avea legătură cu 
procesul a cărui suspendare se solicită. 
43. Fapta de a electrifica gardul din faţa locuinţei 
prin conectarea la reţeaua de curent electric, 
pentru a evita furtul frecvent din grădină, care a 
dus la moartea poştaşului venit să-i aducă pensia 
făptuitorului, este săvârşită: 
a) din culpă cu prevedere; 
b) cu intenţie directă; 
c) cu intenţie indirectă. 
44. Competenţa teritorială este exclusivă în 
cazul: 
a) cererilor privind executarea, anularea, 
rezoluţiunea sau rezilierea unui contract; 
b) acţiunilor reale imobiliare; 
c) în cererile izvorâte dintr-un fapt ilicit. 
45. Rezoluţiunea nu poate fi invocată: 
a) de partea care şi-a executat propria obligaţie; 
b) de partea care nu şi-a executat culpabil 
propria obligaţie; 
c) de partea care se declară gata să-şi execute 
propria obligaţie. 
46. Primul termen al recidivei îl constituie o 
pedeapsă constând în: 
a) închisoare mai mare de 6 luni; 
b) închisoare de cel puţin 6 luni; 
c) închisoare de cel puţin un an. 
47. Spre deosebire de detenţia precară, posesia: 
a) este întotdeauna o stare de drept; 
b) nu implică stăpânirea materială a unui bun; 
c) implică intenţia de a deţine bunul pentru sine. 
48. În cazul comiterii unei infracţiuni 
intenţionate în termenul de încercare al 
suspendării condiţionate a unei pedepse aplicate 
anterior, noua infracţiune fiind comisă în stare de 
recidivă postcondamnatorie, pedeapsa rezultantă 
se aplică: 
a) conform regulilor recidivei postcondamnatorii 
în sensul că cele două pedepse se contopesc 
juridic existând şi posibilitatea aplicării unui 
spor de pedeapsă; 

b) pedeapsa anterioară neexecutată se adaugă la 
pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune şi se 
execută rezultanta realizată în urma cumulului 
aritmetic; 
c) se aplică, după caz, regulile concursului de 
infracţiuni, recidivei sau pluralităţii intermediare. 
49. Acţiunile interogatorii fac parte din 
categoria: 
a) acţiunilor în realizare; 
b)acţiunilor în constituire; 
c) acţiunilor în constatare. 
50. Testamentul poate fi revocat: 
a) oricând în timpul vieţii testatorului,   printr-un 
act juridic ulterior întocmit în orice formă; 
b) numai printr-un act autentic notarial sau 
printr-un testament  ulterior; 
c) numai expres,  prin exprimarea  voinţei 
testatorului în acest sens. 
51. Inculpatul poate cere continuarea procesului 
penal pentru a se stabili nevinovăţia sa în cazul: 
a) amnistiei; 
b) graţierii; 
c) împăcării părţilor. 
52. În cursul judecăţii, instanţa verifică periodic 
legalitatea şi temeinicia arestării preventive, dar 
nu mai târziu de: 
a) 60 de zile; 
b) 30 de zile; 
c) 15 zile 
53. Împotriva infractorului bolnav psihic care nu 
are discernământul faptelor comise trebuie să se 
aplice: 
a) o pedeapsă şi măsura obligării la tratament 
medical; 
b) o pedeapsă şi măsura internării medicale; 
c) măsura de siguranţă a internării medicale. 
54. Infracţiunea de gestiune frauduloasă se 
comite, din punct de vedere al formei de 
vinovăţie: 
a) numai cu intenţie directă, deoarece făptuitorul 
acţionează cu rea-credinţă; 
b) cu intenţie directă sau indirectă; 
c) atât cu intenţie, cât şi din culpă. 
55. În faza de judecată, măsura obligării de a nu 
părăsi ţara se poate dispune: 
a) numai pentru 30 de zile; 
b) pentru 30 de zile, putând fi prelungită, fără 
însă a putea depăşi 180 de zile; 
c) până la soluţionarea definitivă a cauzei. 
56. Săvârşeşte infracţiunea de luare de mită: 
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a) funcţionarul din primărie care după ce a 
eliberat o autorizaţie de construcţie primeşte un 
cadou; 
b) poliţistul care, după un examen, primeşte 
suma de bani solicitată anterior pentru acordarea 
permisului de conducere; 
c) medicul care după ce a operat un bolnav 
acceptă o sumă de bani de la rudele acestuia. 
57. 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. 
58. Constituie atribute de identificare a persoanei 
juridice: 
a) reşedinţa; 
b) denumirea; 
c) numele. 
59. Infracţiunea de lipsire de libertate săvârşită 
de o persoană înarmată se reţine: 
a) chiar dacă arma este vizibilă sau nu pentru 
victimă; 
b) cu condiţia ca făptuitorul să folosească arma 
pentru a intimida victima; 
c) cu condiţia ca victima să cunoască 
împrejurarea că făptuitorul este înarmat chiar 
dacă acesta nu o foloseşte. 
60. 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. 
61. În cazul hotărârii penale prin care prima 
instanţă soluţionează o cauză, supusă procedurii 
speciale de urmărire şi judecare a unor 
infracţiuni flagrante, termenul de apel şi cel de 
recurs este de: 
a) 10 zile de la pronunţarea hotărârii; 
b) 5 zile de la pronunţarea hotărârii; 
c) 3 zile de la pronunţarea hotărârii. 
62. În cazul complicităţii este obligatoriu ca 
înţelegerea subiectivă între participanţi să 
intervină: 
a) numai în mod expres înainte de săvârşirea 
faptei penale; 

b) în mod expres sau tacit, dar numai înainte de 
săvârşirea faptei penale; 
c) în mod expres sau tacit, atât înainte, cât şi în 
timpul săvârşirii faptei penale. 
63. În raport de natura conţinutului lor, drepturile 
subiective civile se clasifică în: 
a) absolute şi relative; 
b) principale şi accesorii; 
c) patrimoniale şi nepatrimoniale. 
64. În cazul infracţiunii de omor nu există 
legătură de cauzalitate între acţiunea violentă a 
făptuitorului şi moartea victimei dacă: 
a) acţiunea sau inacţiunea făptuitorului este de 
natură prin ea însăşi să producă moartea 
victimei, iar făptuitorul se foloseşte şi de o cauză 
preexistentă pentru a provoca moartea victimei; 
b) acţiunea sau inacţiunea făptuitorului nu este 
de natură să producă moartea victimei, acest 
rezultat survenind datorită unei cauze 
supravenite care prin ea însăşi produce moartea 
victimei; 
c) acţiunea sau inacţiunea făptuitorului este aptă 
să producă moartea victimei, dar la aceasta se 
adaugă un factor posterior care contribuie la 
provocarea morţii victimei. 
65. Starea de beţie preordinată reprezintă: 
a) circumstanţă agravată; 
b) cauză care înlătură caracterul penal al faptei; 
c) este lăsată la aprecierea instanţei de judecată 
ca circumstanţă atenuantă sau agravantă. 
66. În procesul civil sunt căi de atac de 
reformare: 
a) apelul şi recursul; 
b) doar apelul; 
c) apelul, recursul şi revizuirea. 
67. Prin ce se deosebeşte rezoluţiunea 
contractului de nulitatea contractului: 
a) cauzele nulităţii sunt posterioare momentului 
încheierii contractului; 
b) cauza rezoluţiunii este întotdeauna posterioară 
încheierii contractului; 
c) cauza rezoluţiunii este concomitentă încheierii 
contractului. 
68. Persoana juridică încetează: 
a) numai prin declararea nulităţii; 
b) numai prin fuziune şi divizare totală; 
c) prin constatarea sau declararea nulităţii, prin 
fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare 
sau desfiinţare sau printr-un alt mod prevăzut de 
actul constitutiv sau de lege. 
69. Servitutea de a nu construi: 
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a) nu poate fi dobândită prin act juridic; 
b) este o servitute continuă; 
c) se stinge prin neuz în 30 de ani. 
70. 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. 
71. Poate fi reprezentată la culegerea unei 
moşteniri: 
a) persoana lipsită de capacitatea de a moşteni, 
cu excepţia nedemnului, cu condiţia de a fi 
decedat la data deschiderii succesiunii; 
b) persoana lipsită de capacitatea de a moşteni,  
precum şi nedemnul, chiar aflat în viaţă la data 
deschiderii succesiunii; 
c) persoana declarată dispărută, cu cel puţin 
patru ani înainte de deschiderea moştenirii. 
72. Furturile repetate timp de 3 ani săvârşite prin 
efracţie din locuinţe, cu acelaşi mod de operare 
şi valorificare a bunurilor sustrase printr-o 
societate comercială înfiinţată în acest scop de 
inculpat constituie: 
a) atâtea infracţiuni de furt câte fapte s-au comis 
aflate în concurs; 
b) infracţiune de furt în formă continuată; 
c) infracţiune de furt în formă continuă. 
73. În procesul civil, nulitatea expresă se 
caracterizează prin aceea că: 
a) vătămarea este prezumată, partea interesată 
putând face dovada contrară; 
b) vătămarea este prezumată, neputându-se face 
dovada contrară; 
c) trebuie dovedită existenţa unei vătămări, care 
nu poate fi înlăturată altfel decât  prin anularea 
actului. 
74. Care sunt condiţiile simulaţiei: 
a) contractul  public să se incheie întotdeauna în 
forma autentică; 
b) actul secret să se încheie anterior sau 
concomitent cu actul public; 
c)  actul secret să se încheie anterior sau 
posterior actului public. 
75. Moştenitorul declarat nedemn: 
a) nu pierde dreptul de a culege moştenirea 
testamentară; 

b) este înlăturat atât de la moştenirea legală , cât 
şi de la cea testamentară; 
c) este înlăturat de la moştenire, dar poate culege 
rezerva succesorală. 
76. Starea de provocare constituie: 
a) cauză care înlătură caracterul penal al faptei; 
b) circumstanţă atenuantă legală; 
c) circumstanţă atenuantă judiciară. 
77. Sarcina administrării probelor în procesul 
penal revine : 
a) inculpatului şi părţii vătămate; 
b) procurorului şi instanţei de judecată; 
c) părţii civile şi părţii responsabile civilmente. 
78. 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. 
79. Au capacitatea de a moşteni: 
a) persoanele fizice în viaţă la data deschiderii 
succesiunii, numai dacă au cetăţenia română; 
b) persoanele concepute, dar nenăscute  la data 
deschiderii succesiunii, numai dacă se nasc 
viabile; 
c) persoanele care există la data deschiderii 
moştenirii. 
80. 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. 
81. 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. 
82. Încălcarea dispoziţiilor referitoare la 
competenţa teritorială în procesul penal atrage: 
a) nulitatea absolută a actului; 
b) nulitatea relativă a actului; 
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c) nulitatea expresă. 
83. În cazul contopirii unor pedepse pentru 
infracţiuni concurente judecate separat pentru 
care printr-o hotărâre s-a aplicat şi un spor de 
pedeapsă, acest spor poate fi: 
a) majorat; 
b) diminuat; 
c) înlăturat. 
84. Sediul principal al persoanei juridice: 
a) este obligatoriu, stabil şi unic; 
b) nu trebuie să fie unic, persoana juridică 
putând avea mai multe sedii principale; 
c) nu este obligatoriu, atâta timp cât persoana 
juridică are o reprezentanţă. 
85. Tentativa se pedepseşte la infracţiunea de: 
a) înşelăciune; 
b) abuz de încredere; 
c) tăinuire. 
86. Desistarea făptuitorului produce efecte: 
a) în cazul tentativei întrerupte; 
b) în cazul tentativei terminate; 
c) atât în cazul tentativei întrerupte, cât şi al 
tentativei terminate. 
87. În cazul proprietăţii comune pe cote-părţi: 
a) fiecare coproprietar poate să facă acte de 
conservare cu privire la bunul comun cu acordul 
celorlalti coproprietari; 
b) locaţiunile încheiate pe un termen mai mare 
de 3 ani se pot încheia cu acordul tuturor 
proprietarilor; 
c) actele de administrare pot fi făcute cu acordul 
tuturor coproprietarilor. 
88. Împotriva minorului care are vârsta de 14 ani 
împliniţi, dar care nu are discernământul format 
în ceea ce priveşte faptele comise trebuie să se 
dispună: 
a) măsura de siguranţă a internării medicale; 
b) măsura de siguranţă a obligării la tratament 
medical; 
c) măsura de ocrotire instituită prin lege specială. 
89. În contractul de locaţiune: 
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. 
90. Plata nedatorată presupune ca prestaţia 
executată: 

a) să se fi făcut cu titlu de plată; 
b) să nu se fi făcut din eroare; 
c) să nu se fi făcut cu titlu de plată. 
91. Inculpatul A.B. este condamnat pentru că în 
ziua de 1.01.2013 a condus în oraşul Craiova 
autoturismul neînmatriculat, fără permis de 
conducere şi cu îmbibaţie alcoolică peste limita 
legală. Cele trei infracţiuni pentru care este 
condamnat inculpatul sunt săvârşite în condiţiile: 
a) concursului real de infracţiuni; 
b) concursului ideal de infracţiuni; 
c) atât ale concursului real, cât şi ale concursului 
ideal de infracţiuni. 
92. Pârâtul posesor poate exercita dreptul de 
retenţie asupra produselor bunului revendicat: 
a) dacă bunul este frugifer; 
b) dacă intrarea în stăpânirea materială a bunului 
nu s-a făcut prin violenţă sau fraudă; 
c) când bunul este perisabil. 
93. Nu 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 este lipsită de 
discernământ datorită beţiei. 
94. Reprezintǎ o cauzǎ de nulitate relativǎ: 
a) lipsa cauzei la încheierea actului juridic civil; 
b) nevalabilitatea obiectului actului juridic civil; 
c) nevalabilitatea cauzei actului juridic civil. 
95. Sarcina probei în procesul civil: 
a) revine instanţei; 
b) revine întotdeauna reclamantului; 
c) revine părţii care face o susţinere în faţa 
instanţei. 
96. Violenţa reprezintă viciu de consimţământ la 
încheierea unui act juridic civil: 
a) care atrage sancţiunea nulităţii absolute; 
b) când este exercitată asupra cocontractantului 
sau unei rude a acestuia; 
c) numai dacă este exercitată în stare de 
necesitate. 
97. Sunt moştenitori rezervatari: 
a)  soţul supravieţuitor, ascendenţii privilegiaţi şi 
ascendenţii ordinari; 
b) soţul supravieţuitor, ascendenţii privilegiaţi şi 
descendenţii; 
c) soţul supravieţuitor, ascendenţii privilegiaţi şi 
colateralii privilegiaţi. 
98. Acordarea cheltuielilor de judecată: 
a) se face întotdeauna printr-un proces separat; 
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b) se face la cererea părţii, dacă aceasta a 
câştigat procesul; 
c) se face de instanţă din oficiu, dacă sunt 
dovedite. 
99. În cazul în care, prin aceeaşi faptă, sunt 
lipsite de libertate în mod ilegal mai multe 
persoane: 
a) ne vom afla în prezenţa formei agravate a 
infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal; 
b) vor exista atâtea infracţiuni de lipsire de 
libertate în mod ilegal, câţi subiecţi pasivi sunt; 
c) infracţiunea este  unică şi este săvârşită în 
forma simplă, numărul victimelor fiind 
nesemnificativ pentru încadrarea juridică a 
faptei. 
100. În ceea ce priveşte nulitatea relativǎ a 
actului juridic civil: 
a) nu este supusǎ prescripţiei extinctive, 
indiferent de modul de valorificare; 
b) intervine în cazul lipsei totale de 
consimţǎmânt la încheierea actului juridic civil; 
c) este prescriptibilǎ pe cale de acţiune şi 
imprescriptibilǎ pe cale de excepţie. 
 


