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1. Uciderea din culpă se reţine în formă agravată: 
a) când fapta a fost comisă de două sau mai 
multe persoane împreună; 
b) când prin fapta comisă s-a cauzat moartea a 
două sau mai multor persoane; 
c) când fapta a fost comisă de o persoană care a 
mai săvârşit un omor. 
2. În materia coproprietăţii obişnuite 
a) fiecare coproprietar poate să facă acte de 
conservare fără a fi necesar acordul celorlalţi 
coproprietari  
b) actele juridice încheiate de un coproprietar 
fără respectarea dispoziţiilor legale sunt 
sancţionate cu nulitatea 
c)   denunţarea unor contracte de locaţiune poate 
fi făcută  numai cu voinţa unanimă a tuturor 
coproprietarilor 
3. În procesul civil, dacă niciuna dintre părţi, 
deşi legal citate, nu se înfăţişează la strigarea 
cauzei şi nu a fost cerută judecarea în lipsă: 
a) instanţa va suspenda, obligatoriu, judecata; 
b) instanţa poate suspenda judecata; 
c) instanţa nu va suspenda judecata şi va 
soluţiona cauza. 
4. Eroarea de drept: 
a) nu poate fi invocată decât în cazul 
dispoziţiilor legale accesibile şi previzibile. 
b) este esenţială atunci când priveşte o normă 
juridică determinantă, potrivit voinţei părţilor, 
pentru încheierea contractului. 
c) poate fi invocată numai de persoanele cu 
capacitate restrânsă de exerciţiu 
5. Vânzarea unei moşteniri: 
a. poate avea ca obiect dreptul de proprietate 
asupra unui bun imobil ce face parte din 
moştenirea culeasă de  vânzător; 
b. poate avea ca obiect cota de 1/3 culeasă de 
vânzător din moştenirea unchiului său; 
c. îl obligă pe vânzător să garanteze pentru 
evicţiune şi vicii ca la orice fel de vânzare. 
6. Infracţiunea de înşelăciune: 
a) nu este pedepsită în forma tentativei; 
b) nu are forme agravate; 
c) implică punerea în mişcare a acţiunii penale 
din oficiu. 
7. Gestiunea intereselor altuia: 
a) este un act juridic licit şi voluntar al 
gerantului; 
b) nu înceteaza dacă geratul decedează; 

c) este obligatoriu ca gerantul să încheie acte 
juridice sau să facă acte materiale exclusiv în 
interesul altei personae. 
8. Imobilizarea victimei prin legarea ei de un 
calorifer urmată de aplicarea unei lovituri de 
topor în cap ce a determinat decesul acesteia 
constituie infracţiunea de: 
a) omor; 
b) omor în concurs cu lipsire de libertate în mod 
ilegal; 
c) lipsire de libertate în mod ilegal urmată de 
moartea victimei. 
9. Actele juridice având ca obiect drepturi 
eventuale asupra unei moşteniri nedeschise: 
a) sunt lovite de nulitate relativă ce poate fi 
invocată numai de moştenitorul care justifică o 
vatamare a drepturilor sale 
b) sunt lovite de nulitate absolută 
c) pot fi confirmate de moştenitorul îndreptăţit 
după deschiderea succesiunii 
10. Pentru a se putea dispune revizuirea efectelor 
contractului este necesar ca: 
a) schimbarea împrejurărilor, precum şi 
întinderea acesteia să nu fi fost şi să nu fi putut fi 
avute în vedere de debitor în mod rezonabil, în 
momentul încheierii contractului; 
b) debitorul să-şi fi asumat riscul schimbării 
împrejurărilor sau să fi fost, în mod rezonabil, 
considerat că şi l-a asumat; 
c) schimbarea împrejurărilor să fi intervenit 
înainte de încheierea contractului. 
11. Printre regulile care guvernează regimul 
juridic al nulităţii relative se regăseşte regula 
potrivit căreia: 
a) nulitatea relativă poate fi invocată de oricine 
are interes (părţile actului juridic, avânzii-cauză 
ai părţilor, alte persoane care nu au participat la 
încheierea actului juridic, dar care justifică un 
interes propriu); 
b) partea îndreptăţită poate renunţa, în mod 
valabil, la dreptul de a invoca nulitatea relativă, 
dacă apreciază că aceasta corespunde intereselor 
sale; 
c) nulitatea relativă poate fi invocată oricând, fie 
pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie, dacă 
prin lege nu se prevede altfel. 
12. Excepţia de neexecutare a contractului poate 
fi invocată numai dacă:    
a) obligaţiile reciproce ale parţilor izvorăsc din 
acelaşi contract; 
b) a fost sesizată instanţa; 
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c) cocontractantul a fost pus în întârziere. 
13. Inculpatul A.B. a plecat de la domiciliu la 
data de 01.03.2014 cu hotărârea de a fura din 
buzunare în mijloace de transport în comun. 
Profitând de aglomeraţia creată între cele două 
staţii, inculpatul a furat din buzunarele a trei 
personae portofele cu bani. 
Precizaţi dacă faptele penale comise de către 
inculpat constituie: 
a) o infracţiune unică continuată; 
b) o infracţiune unică continuă; 
c) un concurs de infracţiuni. 
14. Circumstanţa tenuantă legală prevăzută de 
art. 75 lit. d din Noul Cod Penal constând în 
acoperirea integrală a prejudiciului material 
cauzat prin infracţiune este aplicată dacă: 
a)paguba este reparată până la începerea 
dezbaterilor cu ocazia judecăţii cauzei în fond; 
b) paguba este reparată până la primul termen de 
judecată cu procedură completă; 
c) paguba este reparată în timpul urmăririi 
penale, până la întocmirea rechizitoriului şi 
sesizarea instanţei de judecată. 
15. În concurs cu soţul supravieţuitor colateralii 
ordinari culeg:  
a) 1/4 din moştenire  indiferent de numărul lor 
c) 1/3 din moştenire dacă sunt doi sau mai mulţi 
d) 1/2 din moştenire 
16. Pentru a opera conversiunea actului juridic 
civil şi a se înlătura efectele nulităţii, trebuie 
îndeplinită, printre altele, următoarea condiţie: 
a) să nu existe niciun element de diferenţă între 
actul juridic nul  (actul juridic pentru care a fost 
emisă manifestarea de voinţă) şi actul juridic ce 
urmează a fi considerat valabil; 
b) din manifestarea de voinţă a părţilor să nu 
reiese inadmisibilitatea conversiunii; 
c) actul juridic ce urmează a fi socotit valabil să 
îndeplinească  o parte din condiţiile de 
valabilitate, iar acestea să se regăseacscă chiar în 
actul juridic desfiinţat. 
17. Soluţiile ce pot fi pronunţate de către instanţa 
de judecată pentru incidenţa situaţiilor prevăzute 
în art. 16 C.pr.pen. sunt : 
a) achitarea, clasarea 
b) încetarea procesului  penal, scoaterea de 
suburmărire penală; 
c) achitarea, încetarea procesului penal. 
18. Prenumele se stabileşte la data înregistrării 
naşterii, pe baza declaraţiei de naştere: 

a) ofiţerul de stare civilă poate să respingă 
înregistrarea prenumelor indecente, ridicole şi a 
altora asemenea, de natură a afecta ordinea 
publică şi bunele moravuri ori interesele 
copilului, după caz; 
b) prenumele copilului găsit, născut din părinţi 
necunoscuţi se stabileşte numai prin hotărârea 
consiliului local al comunei, oraşului, 
municipiului în a cărui rază teritorială a fost găsit 
copilul; 
c) prenumele copilului care este părăsit de către 
mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost 
stabilită în termenul prevăzut de lege, se 
stabileşte prin dispoziţia primarului comunei, 
oraşului, municipiului în a cărui rază teritorială 
s-a constatat părăsirea lui, în condiţiile legii. 
19. În situaţia minorului şi al celui pus sub 
interdicţie judecătorească:  
a) Domiciliul minorului care nu a dobândit 
capacitate deplină de exerciţiu în condiţiile 
prevăzute de lege este la părinţii săi sau la acela 
dintre părinţi care locuieşte mai aproape de 
şcoala minorului. 
b) În cazul în care părinţii au domicilii separate 
şi nu se înţeleg la care dintre ei va avea 
domiciliul copilul, instanţa de tutelă, ascultându-
i pe părinţi, precum şi pe copil, dacă acesta a 
împlinit vârsta de 10 ani, va decide ţinând seama 
de interesele copilului. Până la rămânerea 
definitivă a hotărârii judecătoreşti, minorul este 
prezumat că are domiciliul la părintele care a 
declanşat procedura judiciară. 
c) Domiciliul minorului, în cazul în care numai 
unul dintre părinţii săi îl reprezintă ori în cazul în 
care se află sub tutelă, precum şi domiciliul 
persoanei puse sub interdicţie judecătorească 
este la reprezentantul legal. 
20. Clauza penală: 
a) este o convenţie accesorie ce se încheie după 
producerea prejudiciului şi prin care părţile 
stabilesc cuantumul despăgubirilor ce urmeaza a 
fi plătite de către debitor; 
b) confera debitorului dreptul de a se libera 
valabil de obligaţia asumată prin executarea altei 
prestaţii; 
c) nu este datorată dacă nu sunt întrunite 
condiţiile necesare acordării de despăgubiri. 
21. Pentru aplicarea circumstanţei agravante 
prevăzute de art. 7 lit. “a” din Noul Cod Penal 
constând în comiterea faptei de trei sau mai 
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multe personae împreună, participanţii trebuie să 
aibă calitatea: 
a) numai coautori; 
b) după caz, de coautori sau complici; 
c) după caz, de instigator, coautori sau complici. 
22. Termenul comun de un an de la tulburare sau 
deposedare cerut pentru admiterea acţiunilor 
posesorii este un termen: 
a) de decădere 
b) de prescripţie 
c) de recomandare 
23. Orice persoană are dreptul la numele stabilit 
sau dobândit, potrivit legii: 
a) Numele cuprinde numele de familie, 
prenumele şi, în condiţiile legii, pseudonimul; 
b) Numele de familie se dobândeşte prin efectul 
filiaţiei şi poate fi modificat prin efectul 
schimbării stării civile, în condiţiile prevăzute de 
lege. 
c) Cetăţenii români pot obţine, în condiţiile legii, 
schimbarea pe cale administrativă fie numai a 
numelui de familie, fie numai a prenumelui. 
24. În calcularea termenului privind arestarea 
preventivă: 
a) ora sau ziua de la care începe şi cea la care se 
sfârşeşte termenul intră în durata acestuia; 
b) ora sau ziua la care se sfârşeşte termenul nu 
intră în durata acestuia; 
c) ora sau ziua de la care începe nu intră în 
durata acestuia. 
25. Este calificată  nedemnă de drept de a 
moşteni: 
a) persoana care săvârşeşte o infracţiune cu 
intenţia de a-l ucide pe cel care lasă moştenirea 
b) persoana condamnată  penal pentru săvârşirea  
unei  infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel 
care lasă moştenirea 
c) persoana care a manifestat intenţia de a ucide 
un alt succesibil care, prin drepturile sale 
restrângea  vocaţia la moştenire a făptuitorului 
26. Proprietarul terenului afectat de o construcţie 
edificată de un terţ de bună credinţă 
a) poate cere obligarea terţului la desfiinţarea 
construcţiei 
b) poate solicita  pe cale  administrativă 
întabularea dreptului sau de proprietate asupra 
construciei  
c) poate cere obligarea constructorului să 
cumpere imobilul la valoarea de circulaţie  pe 
care terenul ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi 
realizat. 

27. În cazul vânzării bunului individual 
determinat, proprietatea altuia, deoarece 
transmiterea dreptului de proprietate este un 
efect al contractului de vânzare: 
a) lipsa calităţii de proprietar a vânzătorului, la 
momentul încheierii contractului nu atrage 
nevalabilitatea contractului de vânzare; 
b) cumpărătorul nu poate cere desfiinţarea 
contractului, chiar dacă vânzătorul nu asigură 
transmiterea proprietăţii; 
c) cumpărătorul poate cere desfiinţarea 
contractului dacă vânzătorul nu asigură 
transmiterea proprietăţii, dar nu poate cere 
restituirea preţului şi daune-interese. 
28. Furtul comis prin efracţie: 
a) intră în concurs cu infracţiunea de distrugere; 
b) absoarbe infracţiunea de distrugere; 
c) presupune întotdeauna distrugerea unui 
obstacol care se află între făptuitor şi bun. 
29. Instanţa învestită potrivit dispoziţiilor 
referitoare la competenţa după valoarea 
obiectului cererii: 
a) rămâne competentă să judece chiar dacă, 
ulterior învestirii, cuantumul valorii aceluiaşi 
obiect se diminuează sau se majorează, atrăgând 
competenţa altei instanţe; 
b) declină competenţa în cazul în care, ulterior 
învestirii, cuantumul valorii aceluiaşi obiect se 
majorează, atrăgând competenţa unei instanţe 
superioare în grad; 
c)rămâne competentă să judece numai dacă 
părţile nu contestă competenţa instanţei in faţa 
căreia s-a ivit această situaţie. 
30. Revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea 
sarcinii: 
a) operează de drept, fără intervenţia instanţei de 
judecată; 
b) produce efecte retroactiv până la momentul 
încheierii contractului; 
c) poate fi cerută numai de donator şi în cazuri 
de excepţie şi de moştenitorii săi . 
31. În materia capacităţii de exerciţiu a persoanei 
fizice: 
a)Simpla declaraţie că este capabil să 
contracteze, făcută de cel lipsit de capacitate de 
exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, 
înlătură anulabilitatea actului.  
b) Dacă cel cu capacitate de exerciţiu restrânsă a 
folosit manopere dolosive pentru a convinge că 
are capacitate de exerciţiu deplină, instanţa, la 
cererea părţii induse în eroare, poate menţine 
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contractul atunci când apreciază că aceasta ar 
constitui o sancţiune civilă adecvată. 
c) Persoanele capabile de a contracta pot opune 
minorului sau celui pus sub interdicţie 
judecătorească incapacitatea acestuia. 
32. În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte 
preţul, vânzătorul: 
a) nu poate invoca excepţia de neexecutare a 
contractului deoarece obligaţia de predare se 
execută înaintea celei de plată a preţului; 
b) poate solicita rezoluţiunea contractului, 
acţiunea fiind imprescriptibilă extinctiv; 
c) poate solicita executarea silită în termenul de 
prescripţie de 3 ani. 
33. Garanţia contra evicţiunii rezultată din fapta 
vânzătorului: 
a) există atât pentru vânzător cât şi pentru 
succesorii săi universali şi cu titlu universal; 
b) există numai pentru o tulburare de drept; 
c) există numai pentru faptele anterioare vânzării 
şi necunoscute de cumpărător. 
34. Reabilitarea de drept în condiţiile Noului 
Cod Penal intervine dacă: 
a) pedeapsa executată este închisoarea de cel 
mult 1 an sau amenda şi în curs de 2 ani 
condamnatul nu a comis o nouă infracţiune; 
b) pedeapsa executată este de cel mult 2 ani sau 
amenda şi în curs de 3 ani condamnatul nu a 
comis o nouă infracţiune; 
c) pedeapsa executată este de cel mult 2 ani sau 
amenda sau închisoarea cu executare prin 
suspendare sub supraveghere şi în decurs de 3 
ani nu a comis o nouă infracţiune. 
35. Cel care l-a determinat pe altul să cauzeze un 
prejudiciu, fără să fi tras foloase din 
prejudicierea altuia, are o răspundere: 
a) subsidiară, în raport cu cea a autorului faptei 
delictuale; 
b) solidară cu autorul faptei ilicite; 
c) nu răspunde pentru prejudiciul cauzat astfel. 
36. Dreptul de superficie : 
a) se exercită în condiţiile prevăzute de actul 
constitutiv 
b) poate fi constituit numai în baza unui act 
juridic 
c) poate fi  constituit pe durată nedeterminată 
37. Dacă o parte este îndreptăţită să invoce 
anulabilitatea contractului pentru eroare, dar 
cealaltă parte declară că doreşte să execute ori 
execută contractul aşa cum acesta fusese înţeles 
de partea îndreptăţită să invoce anulabilitatea: 

a) contractul se consideră că a fost încheiat aşa 
cum l-a înţeles această din urmă parte. 
b) în acest caz, după ce a fost informată asupra 
felului în care partea îndreptăţită să invoce 
anulabilitatea a înţeles contractul şi înainte ca 
aceasta să fi obţinut anularea, cealaltă parte 
trebuie, în termen de cel mult 5 luni de la data 
când a fost notificată ori de la data când i s-a 
comunicat cererea de chemare în judecată, să 
declare că este de acord cu executarea sau să 
execute fără întârziere contractul, astfel cum a 
fost înţeles de partea aflată în eroare. 
c) dacă contractul a fost executat, astfel cum a 
fost înţeles de partea aflată în eroare, dreptul de a 
obţine anularea se prescrie în termen de 3 luni de 
la data executării. 
38. În materia răspunderii civile delictuale, 
despăgubirea acordată trebuie să cuprindă: 
a) numai piederea suferită de cel prejudiciat; 
b) pierderea suferită de cel prejudiciat, câştigul 
pe care în condiţii obişnuite el ar fi putut sa îl 
realizeze şi de care a fost lipsit, precum şi 
cheltuielile pe care le-a făcut pentru limitarea sau 
evitarea prejudiciului; 
c) numai pierderea suferită de cel prejudiciat, 
precum şi câstigul pe care în condiţii obişnuite el 
ar fi putut să îl realizeze şi de care a fost lipsit. 
39. Ajutorul dat unui infractor fără o înţelegere 
stabilită înainte sau în timpul săvârşirii 
infracţiunii în scopul împiedicării tragerii la 
răspundere penală constituie: 
a) tăinuire; 
b) complicitate la infracţiune; 
c) favorizareainfractorului. 
40. Tentativa în cazul infracţiunii de fals 
material în înscrisuri oficiale: 
a) se pedepseşte; 
b) nu se pedepseşte; 
c) nu este posibilă. 
41. În cazul în care este obligatorie, nedepunerea 
întâmpinării, în termenul prevăzut de lege: 
a) atrage suspendarea procesului, instanţa 
constatând că desfăşurarea normală a procesului 
este împiedicată din vina pârâtului, prin 
neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina sa; 
b) atrage decăderea pârâtului din dreptul de a 
mai propune probe şi de a invoca excepţii, în 
afara celor de ordine publică; 
c) determină, la primul termen de judecată, 
acordarea unui nou termen pentru pregătirea 
apărării şi formularea întâmpinării. 
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42. În procesul penal încălcarea dispoziţiilor 
referitoare la publicitatea şedinţei de judecată 
atrage: 
a) nulitatea relativă; 
b) nulitatea absolută; 
c) nulitatea virtuală. 
43. Orice legat devine caduc atunci când: 
a)legatarul nu mai este în viaţă la data dezbaterii 
succesiunii 
b)legatarul  este incapabil de a primi legatul la 
data întocmirii acestuia 
c)legatarul nu mai este în viaţă la data 
deschiderii moştenirii 
44. În contractul de vânzare: 
a) transferul proprietăţii de la vânzător la 
cumpărător are loc în momentul individualizării 
bunului de gen; 
b) părţile pot conveni exonerarea completă a 
vânzătorului de obligaţia de garanţie contra 
evicţiunii, caz în care vânzătorul nu va mai 
răspunde pntru evicţiune;  
c) vânzătorul este obligat să predea bunul de 
îndată ce s-a perfectat contractul. 
45. Domiciliul persoanei fizice, în vederea 
exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile, 
este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa 
principală: 
a) Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească 
ori să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul, 
numai în ţară. 
b) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu 
operează decât atunci când cel care ocupă sau se 
mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenţia de a 
avea acolo locuinţa principală; 
c) Dovada intenţiei de schimbare a domiciliului 
rezultă numai din declaraţiile persoanei făcute la 
organele administrative competente să opereze 
schimbarea domiciliului. 
46. Proprietarul lipsit de  acces la calea publică 
urmare a  partajării unui teren: 
a) poate cerere   servitute de trecere  pe terenul  
ce asigură calea cea mai scurtă către drumul 
public 
b) poate cere  servitute de trecere numai pe 
terenul celor care au dobândit  partea de teren ce 
a făcut parte din proprietatea iniţială 
c) nu poate cere  instituirea servituţii de trecere, 
întrucât culpa în apariţia locului înfundat îi 
aparţine 

47. În procesul civil, lipsa din cererea de apel a 
motivelor de fapt şi drept pe care se întemeiază 
apelul: 
a) este prevăzută sub sancţiunea decăderii; 
b) este prevăzută sub sancţiunea nulităţii; 
c) poate fi complinită până la primul termen de 
judecată la care partea a fost legal citată în apel. 
48. În cazul moştenirii legale, rudele defunctului 
vin la moştenire în următoarea ordine 
a)  ascendenţii  privilegiaţi înlătură de la 
moştenire pe colateralii privilegiaţi 
b) ascendenţii privilegiaţi înlătură de la 
moştenire pe  descendenţi 
c) colateralii privilegiaţi înlătură de la moştenire 
pe colateralii ordinari 
49. În conformitate cu prevederile Noului Cod 
Penal, atunci când în cazul aceleiaşi infracţiuni 
sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care 
au ca efect agravarea răspunderii penale 
pedeapsa se stabileşte prin aplicarea succesivă a 
dispoziţiilor referitoare la : 
a) concurs de infracţiuni (sau recidivă), 
infracţiunea continuată şi circumstanţe 
agravante; 
b) circumstanţe agravante, infracţiune 
continuată, concurs de infracţiuni (sau recidivă); 
c) infracţiune continuată, concurs de infracţiuni 
(sau recidivă), circumstanţe agravante. 
50. Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are 
capacitatea de exerciţiu restrânsă: 
a) Actele juridice ale minorului cu capacitate de 
exerciţiu restrânsă se încheie de către acesta, cu 
încuviinţarea părinţilor sau, după caz, a tutorelui, 
iar în cazurile prevăzute de lege, şi cu 
autorizarea instanţei de tutelă. Încuviinţarea sau 
autorizarea poate fi dată, cel mai târziu, în 
momentul în care se invocă nulitatea actului. 
b) Minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă 
poate face singur acte de conservare, acte de 
administrare care nu îl prejudiciază, precum şi 
acte de dispoziţie de mică valoare, cu caracter 
curent şi care se execută la data încheierii lor. 
c) Minorul poate să încheie acte juridice privind 
munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori 
referitoare la profesia sa, fără încuviinţarea 
părinţilor sau a tutorelui. În acest caz, minorul 
exercită singur drepturile şi execută tot astfel 
obligaţiile izvorâte din aceste acte şi poate 
dispune singur de veniturile dobândite. 
51. După ce a amplasat un dispozitiv în stare de 
funcţionare cu efect întârziat pentru producerea 
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unei explozii într-un imobil, înainte de 
producerea deflagraţiei, inculpatul A.B. a 
încunoştiinţat autorităţile competente despre 
fapta sa prin serviciul 112 şi a solicitat 
intervenţia pentru preîntâmpinarea exploziei. 
Autorităţile competente nu au putut să intervină, 
explozia s-a produs şi în această situaţie, 
precizaţi dacă: 
a) inculpatul nu răspunde penal pentru 
infracţinea de distrugere deoarece s-a desistat; 
b) inculpatul nu răspunde penal pentru 
infracţiunea de distrugere dacă autorităţile 
competente nu au intervenit în timp util din 
motive imputabile; 
c) inculpatul răspunde penal pentru infracţiunea 
de distrugere indiferent de faptul că autorităţile 
competente nu au intervenit din motive 
imputabile sau neimputabile. 
52. Pentru încheierea valabilă a contractului, 
Codul civil din 2009 dispune că: 
a) trebuie ca părţile să se pună de acord atât 
asupra elementelor esenţiale, cât şi asupra 
elementelor secundare ale contractului; 
b) este suficient ca părţile să se pună de acord 
asupra elementelor esenţiale ale contractului; 
c) este suficient ca părţile să se pună de acord 
asupra elementelor secundare ale contractului. 
53. În cazul în care la moştenire soţul 
supravieţuitor vine în concurs cu descendenţi ai 
defunctului dintr-o altă căsătorie, descendenţi pe 
care nu i-a adoptat: 
a) liberalităţile neraportabile făcute soţului 
supravieţuitor  nu pot depăşi un sfert din 
moştenire şi nici partea descendentului care a 
primit cel mai puţin 
b)  liberalităţile neraportabile făcute soţului 
supravieţuitor  nu pot fi mai mari decât 
cuantumul rezervei succesorale cuvenită soţului 
supravieţuitor 
c) liberalităţile neraportabile făcute soţului 
supravieţuitor  nu pot depăşi  cuantumul rezervei 
cuvenită fiecărui descendent 
54. Însuşirea unui bun încredinţat pentru 
transport constituie infracţiunea de: 
a) furt; 
b) abuz de încredere; 
c) înşelăciune. 
55. În cazul respingerii cererii de reabilitare 
judecătorească pentru neîndeplinirea condiţiilor 
de fond, o nouă cerere poate fi făcută: 

a) după trecerea unei perioade de 1 an de la data 
respingerii cererii anterioare; 
b) după trecerea unei perioade de 2 ani de la data 
respingerii cererii anterioare; 
c) după trecerea unei perioade de 3 ani de la data 
respingerii cererii anterioare. 
56. Excepţia de necompetenţă generală, în 
procesul civil: 
a) poate fi invocată de oricare parte şi de instanţă 
din oficiu, în orice stare a pricinii. 
b) trebuie invocată de părţi ori de către judecător 
la primul termen de judecată la care părţile sunt 
legal citate în faţa primei instanţe. 
c) poate fi invocată doar de către pârât prin 
întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este 
obligatorie, cel mai târziu la primul termen de 
judecată la care părţile sunt legal citate în faţa 
primei instanţe. 
57. Dacă lucrul vândut prezintă un viciu ascuns, 
cumpărătorul: 
a) poate introduce o acţiune redhibitorie, numai 
dacă lucrul este absolut impropriu întrebuinţării; 
b) poate introduce o acţiune estimatorie, urmând 
ca reducerea preţului să se facă proporţional cu 
pierderea calitativă a bunului ca urmare a acestui 
viciu; 
c) este decăzut din dreptul la garanţie dacă nu a 
comunicat vânzătorului viciul bunului într-un 
termen rezonabil, stabilit potrivit cu 
împrejurările. 
58. În cursul judecăţii, asistenţa juridică este 
obligatorie în cauzele în care legea prevede 
pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii: 
a) de cel mult 3 ani; 
b) de cel mult 5 ani; 
c) mai mare de 5 ani. 
59. Dacă într-o promisiune bilaterală de vânzare, 
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 instanţei pronunțarea unei 
hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare şi 
care să-i transfere lui proprietatea bunului. 
60. Există tentativă la infracţiunea de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată atunci când: 
a) înscrisul, din cauza defectării mijloacelor 
utilizate, este falsificat în mod grosolan; 
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b) activitatea de falsificare este întreruptă din 
motive independente de voinţa autorului; 
c) după falsificarea înscrisului s-a început 
acţiunea de folosire de către autor a înscrisului 
sau acţiunea de încredinţare spre folosire unei 
alte persoane, acţiune care nu a reuşit. 
61. Contractul de împrumut de consumaţie 
prezintă următoarele caracteristici: 
a) are ca obiect o sumă de bani sau bunuri 
fungibile si consumptibile; 
b) este un contract unilateral/bilateral, real, şi 
gratuit /oneros, după caz; 
c) necesită capacitatea de a încheia acte de 
administrare şi conservare. 
62. Reşedinţa persoanei fizice este în locul unde 
îşi are locuinţa secundară: 
a) Dacă prin lege nu se prevede altfel, o persoană 
fizică nu poate să aibă în acelaşi timp decât un 
singur domiciliu şi o singură reşedinţă, chiar şi 
atunci când deţine mai multe apartamente sau 
case de vacanţă. 
b)Reşedinţa nu poate fi considerată domiciliu 
nici în situaţia în care domiciliul nu este 
cunoscut. 
c) Dovada reşedinţei şi a domiciliuluise face 
numai cu menţiunile cuprinse în cartea de 
identitate. 
63. Soţul supravieţuitor recăsătorit 
a) pierde dreptul de abitaţie asupra  spaţiului de 
locuit  
b) îşi menţine dreptul de  abitaţie pe durata de 1 
an de la decesul fostului soţ 
c) dreptul de abitaţie profită şi  soţului actual 
64. Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea 
persoanei de a încheia singură acte juridice 
civile: 
a) Capacitatea de exerciţiu deplină începe numai 
la împlinirea vârstei de 18 ani. 
b) Minorul dobândeşte, prin căsătorie, 
capacitatea deplină de exerciţiu, iar în cazul în 
care căsătoria este anulată, minorul păstrează 
capacitatea deplină de exerciţiu întotdeauna când 
căsătoria a fost consumată. 
c) Pentru motive temeinice, instanţa de tutelă 
poate recunoaşte minorului care a împlinit vârsta 
de 16 ani capacitatea deplină de exerciţiu. În 
acest scop, vor fi ascultaţi şi părinţii sau tutorele 
minorului, luându-se, când este cazul, şi avizul 
consiliului de familie. 

65. În cazul în care, la încheierea contractului, 
consimţământul unei persoane este viciat prin 
dol, victima dolului poate: 
a) să sesizeze instanţa cu acţiune în anularea 
contractului şi acţiune în despăgubiri, dacă dolul 
a fost determinant pentru încheierea actului 
juridic şi dacă dolul a provenit de la cealaltă 
parte contractantă; 
b) să sesizeze instanţa fie cu acţiune în anularea 
contractului, fie cu acţiune în despăgubiri dacă 
dolul a fost determinant pentru încheierea actului 
juridic; 
c) să sesizeze instanţa cu acţiune în anularea 
contractului şi acţiune în despăgubiri, dacă dolul 
a provenit de la cealaltă parte contractantă. 
66. Clauza de inalienabilitate 
a) poate fi prevăzută într-un contract sau 
testament, în baza voinţei liber exprimate a 
dispunătorului fără justificarea vreunui interes 
b) poate fi prevăzută pentru o perioadă de cel 
mult 49 de ani 
c)  exclude orice posibilitate de înstrăinare a 
bunului de către dobânditor 
67. În cazul  morţii mai multor persoane fără a se 
putea stabili dacă una a supravieţuit celeilalte: 
a) acestea nu au capacitatea de a se moşteni una 
pe alta 
b) se prezumă că persoanele mai tinere au 
supravieţuit celor mai în vârstă 
c) li se recunoaşte capacitatea reciprocă  de a se  
moşteni una pe alta. 
68. În procesul civil, nulitatea este condiţionată 
de existenţa unei vătămări în cazul încălcării 
dispoziţiilor legale referitoare la: 
a)compunerea instanţei; 
b)reprezentarea procesuală; 
c)citarea părţilor. 
69. Cererea de intervenţie voluntară principală: 
a) poate fi făcută în orice fază a procesului, chiar 
şi în căile de atac extraordinare; 
b) poate fi făcută şi oral, în faţa instanţei; 
c) poate fi făcută şi în apel cu acordul părţilor. 
70. În cazul în care cauza actului juridic civil 
este ilicită: 
a) atrage anulabilitatea actului juridic, cu 
excepţia cazului când actul a fost greşit calificat 
şi poate produce alte efecte juridice; 
b) atrage nulitatea absolută a actului juridic dacă 
este comună ori dacă, cealaltă parte a cunoscut-o 
sau trebuia, după împrejurări, să  o cunoască; 
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c) atrage nulitatea relativă a actului juridic dacă 
este comună ori dacă, cealaltă parte a cunoscut-o 
sau trebuia, după împrejurări, să  o cunoască; 
71. Excepţia de litispendenţă: 
a) se invocă înaintea instanţei mai întâi sesizate, 
când instanţele sunt de acelaşi grad; 
b)dacă este admisă, în situaţia în care cauza se 
află pe rolul unor instanţe de acelaşi grad, 
dosarul se trimite instanţei ulterior sesizate; 
c) se poate invoca în orice stare a procesului în 
faţa instanţelor de fond. 
72. Nu există infracţiunea de şantaj în cazul în 
care: 
a) folosul urmărit de făptuitor este un folos la 
care acesta este îndreptăţit, dar modalitatea de 
obţinere este ilegală; 
b) făptuitorul ameninţă cu apelarea la o cale 
legală pentru a-şi recupera bunurile 
împrumutate; 
c) folosul urmărit de făptuitor este nepatrimonial. 
73. Partea care, la momentul încheierii 
contractului, se afla într-o eroare esenţială poate 
cere anularea acestuia: 
a) dacă cealaltă parte ştia sau, după caz, trebuia 
să ştie că faptul asupra căruia a purtat eroarea era 
esenţial pentru încheierea contractului; 
b) numai când eroarea poartă asupra naturii sau 
obiectului contractului; 
c) numai când eroarea poartă asupra identităţii 
obiectului prestaţiei sau asupra unei calităţi a 
acestuia. 
74. În cazul infracţiunii continuate limitele legale 
ale pedepsei se determină după cum urmează: 
a) maximul special al pedepsei se poate majora 
cu cel mult 3 ani, respectiv cu cel mult o treime 
în cazul amenzii; 
b) maximul special al pedepsei se poate majora 
cu cel mult 2 ani, respectiv cu cel mult jumătate 
în cazul amenzii; 
c) maximul special al pedepsei se majorează cu 
cel mult 3 ani, respectiv cu cel mult o treime în 
cazul amenzii. 
75. Minorul, în procesul penal: 
a) nu poate fi ascultat ca martor; 
b) poate fi ascultat ca martor; 
c) poate fi ascultat ca martor, însă până la vârsta 
de 14 ani ascultarea lui se face în prezenţa unuia 
dintre părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a 
reprezentantului instituţiei căreia îi este 
încredinţat minorulspre creştere şi educare. 

76. Plângerea prealabilă a persoanei vătămate se 
adresează: 
a) instanţei de judecată; 
b) organului de cercetare penală sau 
procurorului, potrivit legii; 
c) doar procurorului. 
77. Contractul încheiat în lipsa formei pe care 
legea o cere pentru încheierea sa valabilă este 
lovit de: 
a) nulitate absolută; 
b) nulitate relativă; 
c) nulitate virtuală. 
78. Nu se regăseşte printre excepţiile de la 
irevocabilitatea actului juridic civil: 
a) denunţarea, de către chiriaş, a contractului de 
închiriere a locuinţei înainte de împlinirea 
termenului stabilit, cu condiţia notificării 
prealabile într-un termen de cel puțin 60 de zile; 
b) revocarea donaţiei între soţi, care poate avea 
loc numai în timpul căsătoriei; 
c) stipulaţia pentru altul sau contractul în folosul 
unei terţe persoane. 
79. În calitate de medic, inculpatul B.T. a fost 
condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare 
pentru comiterea infracţiunii de vătămare 
corporală din culpă, constând în aceea că datorită 
vârstei şi pierderii parţiale a vederii a efectuat o 
intervenţie chirurgicală greşită în urma căreia 
persoana operată a rămas cu o infirmitete fizică 
permanent. 
Precizaţi dacă interdicţia execitării profesiei de 
medic instanţa de judecată trebuie să o dispună 
ca: 
a) măsură de siguranţă pe durată nedeterminată; 
b) pedeapsă complementară pe o durată de cel 
mult 5 ani; 
c) pedeapsă complementară pe o durată de cel 
mult 10 ani. 
80. Admiterea unei acţiuni în revendicare poate 
produce următoarele efecte juridice: 
a)  în sarcina paratului se poate stabili doar 
obligaţia de  restituire a bunului, indiferent dacă 
bunul mai există sau nu la data  admiterii 
acţiunii. 
b) obligarea pârâtului la despăgubiri dacă bunul 
a pierit din culpa sa 
c) hotărârea judecătorească nu poate fi executată 
şi împotriva terţului dobânditor 
81. În afara altor cazuri prevăzute de lege, nu au 
capacitate de exerciţiu minorul care nu a împlinit 
vârsta de 14 ani şi interzisul judecătoresc: 
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a) Pentru cei care nu au capacitate de exerciţiu, 
actele juridice se încheie, în numele acestora, de 
reprezentanţii lor legali, cu excepţia situaţiei în 
care minorul care a împlinit 10 ani sau interzisul 
judecătoresc aflat în momente de luciditate nu 
solicit expres altfel. 
b) Persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu 
poate încheia singură numai actele de 
conservare. 
c) Cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu 
capacitate de exerciţiu restrânsă poate invoca şi 
singur, în apărare, anulabilitatea actului pentru 
incapacitatea sa rezultată din minoritate ori din 
punerea sub interdicţie judecătorească. 
82. X a luat din faţa unei case bicicleta unui 
copil. Pe drum a fost oprit de un poliţist care i-a 
cerut să se identifice şi să spună de unde are 
bicicleta. Inculpatul l-a lovit cu pumnii şi a 
încercat să fugă. Răspunderea penală a lui X va 
fi angajată: 
a) numai pentru infracţiunea de furt; 
b) numai pentru infracţiunea de tâlhărie; 
c) pentru concurs între infracţiune de tâlhărie şi 
ultraj. 
83. În materia domiciliului, având în vedere 
dispoziţiile legale aplicabile: 
a) În cazul în care s-a instituit o curatelă asupra 
bunurilor celui care a dispărut, acesta are 
domiciliul la curator, chiar dacă acesta nu este 
îndreptăţit să îl reprezinte. 
b) Dacă a fost numit un curator special pentru 
administrarea bunurilor succesorale, cei chemaţi 
la moştenire au domiciliul la curator, în măsura 
în care acesta este îndreptăţit să îi reprezinte. 
c) Cel care exploatează o întreprindere are 
domiciliul şi la locul acelei întreprinderi, în tot 
ceea ce priveşte obligaţiile nepatrimoniale ce s-
au născut sau urmează a se executa în acel loc 
sau cu privire la acea întreprindere. 
84. Contractul de comodat: 
a) este un contract real, cu titlu oneros, 
unilateral; 
b) dă dreptul comodatarului să dea bunul în 
locaţiune. 
c) angajează răspunderea comodatarului pentru 
pieirea fortuită a bunului , atunci când 
comodatarul a salvat mai întâi bunul său şi nu a 
mai avut timp să îl salveze şi pe cel împrumutat. 
85. În procesul penal citaţia nu poate fi 
înmânată: 

a) unui minor sub 14 ani sau unei persoane 
lipsite de discernământ; 
b) soţului persoanei citate; 
c) unei persoane care locuieşte împreună cu 
persoana citată. 
86. Moştenirea unei persoane se deschide: 
a) în momentul înregistrării decesului în registrul 
de stare civilă 
b) în momentul decesului 
c) în momentul eliberării certificatului 
constatator al decesului 
87. Proprietarul unui animal sau cel care se 
serveşte de el răspunde de prejudiciul cauzat de 
animal: 
a) numai dacă animalul nu a scăpat de sub paza 
sa. 
b) numai dacă se dovedeşte culpa sa; 
c) independent de orice culpă; 
88. Acţiunea negatorie  
a) poate fi exercitată de cel care are simpla 
stăpânire materială a bunului 
b) poate fi  exercitată de proprietar 
c) poate fi exercitată de un detentor precar 
89. Renunţarea la calea de atac, în procesul civil: 
a) se poate face numai de către partea prezentă la 
pronunţarea hotărârii; 
b) se poate face şi ulterior pronunţării hotărârii, 
prin înscris autentic; 
c) se poate face prin executarea voluntară a 
hotărârii de primă instanţă, dacă aceasta este 
susceptibilă de executare provizorie. 
90. Asistenţa juridică în procesul penal este: 
a) de regulă, facultativă; 
b) de regulă, obligatorie; 
c) obligatorie în toate situaţiile. 
91. Dreptul de proprietate asupra terenurilor: 
a) priveşte numai suprafaţa  terenului 
b) priveşte numai suprafaţa şi  nelimitat spaţiul 
de deasupra terenului 
c) priveşte suprafaţa,  subsolul terenului, spaţiul 
de deasupra terenului, cu respectarea limitelor 
legale. 
92. În conformitate cu reglementările Noului 
Cod Penal, constituie cauză de neimputabilitate: 
a) starea de intoxicaţie involuntară completă; 
b) strarea de intoxicaţie preordinată; 
c) starea de intoxicaţie completă voluntară sau 
involuntară. 
93. Acţiunea oblică:  
a) nu conferă creditorului care a exercitat-o 
vreun drept de preferinţă faţă de ceilalţi creditori; 
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b) poate fi admisă atunci când creditorul solicită 
obligarea debitorului să îşi închirieze locuinţa 
proprietatea sa exclusivă pe care nu o foloseşte; 
c) prin care se solicită revocarea donaţiei pentru 
ingratitudine se va admite dacă a fost exercitată 
în cel mult 20 de zile de la data intervenirii 
cauzei de ingratitudine. 
94. În cazul în care operează reprezentarea 
succesorală moştenirea se împarte: 
a) pe capete, între cei care culeg efectiv 
moştenirea 
b) pe tulpină 
c) în mod egal între sucesibilii cu vocaţie la 
moştenire, indiferent dacă au acceptat sau nu 
moştenirea 
95. Constituie unul dintre cazurile de contestaţie 
în anulare în procesul penal: 
a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au 
fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei; 
b) când împotriva unei persoane s-au pronunţat 
două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă; 
c) când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti 
definitive nu se pot concilia. 
96. Donaţia între soţi: 
a) este valabilă, fie că se încheie printr-un 
contract de donaţie propriu-zis, fie pe calea unui 
contract de vânzare cu preţ fictiv; 
b) poate fi revocată oricând, dar numai în timpul 
vieţii soţului donatar;  
c) revocarea donaţiei produce efecte atât pentru 
viitor cât şi pentru trecut până la momentul 
perfectării actului. 
97. Pot constitui obiect al dreptului de uzufruct: 
a) numai bunurile mobile sau imobile corporale 
b) o masă patrimonială 
c) numai bunuri mobile neconsumptibile 
98. Acţiunea în constatare: 
a) are ca obiect constatarea existenţei unui drept 
sau a unei situaţii de fapt; 
b) este inadmisibilă dacă partea poate cere 
realizarea dreptului; 
c) poate fi exercitată concomitent cu acţiunea în 
realizare. 
99. Clauzele contractuale care exclud 
răspunderea pentru prejudiciile cauzate bunurilor 
victimei sunt valabile dacă: 
a) prejudiciul este cauzat printr-o faptă săvârşită 
din neglijenţă; 
b) prejudiciul este cauzat printr-o faptă săvârşită 
cu intenţie; 

c) prejudiciul este cauzat printr-o faptă săvârşită 
cu intenţie sau din neglijenţă; 
100. Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare 
dacă: 
a) a intervenit amnistia; 
b) a intervenit graţierea; 
c) a intervenit decesul părţii vătămate. 
 


