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1. Actul juridic civil este nul absolut: 

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 

probarea actului juridic. 

2. Remiterea de datorie poate fi: 

a) numai expresă; 

b) numai tacită; 

c) atât expresă, cât şi tacită. 

3. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice 

începe: 

a) ca regulă, la data concepţiei persoanei fizice; 

b) la naşterea persoanei; 

c) la momentul ȋmplinirii vârstei de 14 ani. 

4. Spre deosebire de detenţia precară, posesia: 

a) este întotdeauna o stare de drept; 

b) trebuie exercitată numai de către posesor 

personal; 

c) implică intenţia de a deţine bunul pentru sine. 

5. În contractul de vânzare: 

a) dacă bunul vândut este un lucru viitor, 

proprietatea se transmite în momentul realizării 

bunului individual determinat; 

b) preţul poate fi determinat ulterior încheierii 

contractului, de un terţ ales de părţi, chiar şi după 

1 an de la încheierea contractului; 

c) nerealizarea bunului viitor individual 

determinat atrage obligarea vânzătorului la plata 

daunelor-interese către cumpărător, chiar dacă 

nerealizarea bunului s-a datorat unui caz fortuit. 

6. Constituie principiu al efectelor actului juridic 

civil: 

a) principiul răspunderii civile delictuale; 

b) principiul irevocabilităţii efectelor actului 

juridic civil; 

c) principiul voinţei interne. 

7. Obligaţia de garanţie contra viciilor: 

a) îl obligă pe cumpărător să denunţe viciul 

descoperit vânzătorului într-un termen rezonabil, 

sub sancţiunea decăderii din dreptul la garanţie; 

b) atrage răspunderea vânzătorului numai pentru 

viciul ascuns (sau cauza lui) existent la 

momentul predării bunului vândut; 

c) subzistă numai pentru viciile pe care 

cumpărătorul, care a beneficiat de asistenţă de 

specialitate, nu le-a putut descoperi. 

8. În contractul de donaţie: 

a) donaţia poate fi revocată pentru refuzul 

donatarului de a acorda alimente donatorului 

aflat în stare de nevoie, indiferent că refuzul este 

justificat sau nejustificat; 

b) donaţia poate fi revocată pentru uciderea cu 

intentie a fiului donatorului; 

c) admiterea cererii de revocare pentru 

ingratitudine obligă pe donatar la restituirea 

fructelor percepute de la data perfectării 

contractului. 

9. Este testament privilegiat: 

a) testamentul întocmit în faţa notarului public, 

în prezenţa a doi martori. 

b) testamentul întocmit în faţa unui funcţionar 

competent al autorităţii civile locale , în caz de 

epidemii;  

c) testamentul  scris, semnat şi datat de testator 

pe un vas aflat sub pavililonul României. 

10. Potrivit legii, cheltuielile plăţii sunt în 

sarcina: 

a) creditorului; 

b) ambelor părţi ale raportului juridic; 

c) debitorului. 

11. 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. 

12. Reclamantul poate renunţa:  

a) la judecată, oricând şi necondiţionat; 

b) la  drept, condiţionat de acordul celeilalte 

părţi; 

c) la judecată, după primul termen la care părţile 

sunt legal citate, numai cu acordul celeilalte 

părţi. 

13. Reprezintă efect specific al contractului 

sinalagmatic: 

a) simulaţia; 

b) stipulaţia pentru altul; 

c) excepţia de neexecutare a contractului. 

14. În procesul civil, este considerată achiesare 

tacită: 

a) executarea voluntară a hotărârii primei 

instanţe care nu este susceptibilă de executare 

provizorie, de către partea care a pierdut 

procesul în primă instanţă  ; 

b) neopunera părţii care a pierdut procesul în 

primă instanţă la executarea silită a hotărârii 

executorii a primei instanţe; 

c) neexercitarea apelului în termenul legal de 

către partea care a pierdut procesul în primă 

instanţă. 
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15. Creditorul este dator să refuze plata oferită 

de un terţ atunci când: 

a) debitorul nu şi-a dat acordul prealabil în acest 

sens; 

b) debitorul a încunoştinţat în prealabil pe terţ că 

se opune ca acesta să facă plata; 

c) debitorul a încunoştinţat în prealabil pe 

creditor că se opune ca terţul să facă plata. 

16. Nu are capacitate deplină de exerciţiu: 

a) interzisul judecătoresc care a împlinit vârsta 

de 18 ani; 

b) persoana fizică care a împlinit vârsta de 18 

ani; 

c) persoana fizică care este lipsită de 

discernământ din cauza unei mânii puternice. 

17. 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. 

18. În procesul civil, în cazul nulităţii exprese: 

a) nu este necesară existenţa unei vătămări; 

b) vătămarea este prezumată; 

c) nu este permisă dovada contrară. 

19. Excepţia de necompetenţă teritorială 

exclusivă, 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. 

20. Debitorul poate invoca imposibilitatea 

fortuită de executare: 

a) dacă obligaţia are ca obiect bunuri de gen; 

b) dacă obligaţia are ca obiect bunuri individual 

determinate; 

c) atât în cazul în care obligaţia are ca obiect 

bunuri de gen, cât şi în cazul în care are ca obiect 

bunuri individual determinate. 

21. În contractul de vânzare: 

a) vânzătorul suportă riscul pieirii fortuite a 

bunului până la predare, chiar dacă cumpărătorul 

a devenit proprietar; 

b) vânzătorul  poate fi exonerat de obligaţia de a 

garanta contra viciilor lucrului vândut chiar dacă 

a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste vicii la 

momentul încheierii contractului; 

c) vânzătorul păstrează fructele bunului vândut 

până la predare, fiind un posesor de bună-

credinţă. 

22. Termenul pentru exercitarea dreptului de 

opţiune succesorală : 

a) este un termen de decădere: 

b) este termen de prescripţie: 

c) este un termen de recomandare. 

23. Excepţia de neexecutare a contractului este 

admisibilă: 

a) numai dacă debitorul a fost pus în întârziere; 

b) dacă există o neexecutare, chiar parţială, a 

obligaţiilor din partea cocontractantului; 

c) chiar dacă părţile au convenit un termen de 

executare a uneia dintre obligaţiile reciproce. 

24. Persoana lipsită de capacitate de exerciţiu 

poate încheia singură: 

a) acte de conservare; 

b) acte de dispoziţie, indiferent de valoarea 

acestora; 

c) acte de administrare, dacă nu sunt lezionare. 

25. În materia răspunderii civile delictuale: 

a) repararea în natură a prejudiciului patrimonial, 

prin restabilirea situaţiei anterioare, are prioritate 

faţă de repararea prin echivalent; 

b) se repară doar prejudiciul previzibil, nu şi cel 

imprevizibil; 

c) în stabilirea cuantumului despăgubirilor are 

relevanţă starea materială a victimei. 

26. Orice legat devine caduc atunci când:  

a) legatarul este nedemn;  

b) legatarul devine incapabil de a primi legatul 

după deschiderea succesiunii; 

c) legatarul decedează după data deschiderii 

succesiunii, dar înainte de exercitarea dreptului 

de opţiune succesorală. 

27. O parte din patrimoniul defunctului se poate 

transmite; 

a) numai prin moştenire legală; 

b) prin moştenire  testamentară; 

c) este intransmisibilă; 

28. Constituie atribute de identificare a persoanei 

fizice: 

a) naţionalitatea; 

b) denumirea; 

c) domiciliul. 

29. Dolul, ca viciu de consimţământ: 
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a) atrage sancţiunea nulităţii absolute; 

b) nu afectează valabilitatea actului juridic civil; 

c) atrage sancţiunea nulităţii relative. 

30. Nulitatea absolută a actului juridic civil: 

a) poate fi invocată numai de către partea care a 

fost vătămată prin norma juridică încălcată; 

b) poate fi invocată de orice persoană interesată; 

c) poate fi, ca regulă acoperită prin confirmare. 

31. Încheierea de admitere în principiu a cererii 

de intervenţie principală: 

a) nu se poate ataca; 

b) se poate ataca numai odată cu fondul; 

c) poate fi atacată separat, după caz, cu apel sau 

recurs. 

32. În lipsa unei stipulaţii contrare ori dacă locul 

plăţii nu se poate stabili potrivit naturii prestaţiei 

sau în temeiul contractului, al practicilor 

statornicite între părţi ori al uzanţelor, obligaţiile 

se execută: 

a) la domiciliul debitorului, de la data încheierii 

contractului; 

b) la domiciliul debitorului, de la data executării 

plăţii; 

c) la domiciliul creditorului, de la data încheierii 

contractului. 

33. În cazul în care prestaţia este divizibilă: 

a) creditorul poate refuza să primească o plată 

parţială; 

b) creditorul nu poate refuza să primească o plată 

parţială; 

c) debitorul are dreptul să facă o plată parţială. 

34. Servitutea de a nu construi: 

a) nu poate fi dobândită prin act juridic cu titlu 

oneros; 

b) este o servitute continuă; 

c) este o servitute aparentă şi necontinuă. 

35. Constituie modalităţi ale actului juridic civil: 

a) termenul, condiţia şi sarcina; 

b) termenul, condiţia şi eroarea; 

c) condiţia, sarcina şi dolul. 

36. Ca regulă în procesul civil, neîndeplinirea 

procedurii prealabile sesizării instanţei: 

a) poate fi invocată de oricare dintre părţi, 

inclusiv de instanţă din oficiu; 

b) nu poate fi invocată decât de către pârât până 

la primul termen de judecată la care părţile sunt 

legal citate în faţa primei instanţe; 

c) nu poate fi invocată decât de către pârât prin 

întâmpinare, sub sancţiunea decăderii. 

37. În contractul de vânzare:  

a) cumpărătorul preia riscul pieirii fortuite a 

bunului vândut odată cu dobândirea proprietăţii; 

b) vânzătorul datorează obligaţia de garanţie 

numai dacă aceasta este prevăzută de părţi în 

contract; 

c) vânzarea cu un preţ neserios este sancţionată 

cu nulitatea relativă. 

38. În cazul admiterii acţiunii în revendicare, 

pârâtul va fi obligat: 

a) să restituie contravaloarea bunului înstrăinat, 

calculată la momentul introducerii acţiunii; 

b) să-l despăgubească pe reclamant chiar dacă 

bunul a pierit dintr-un caz fortuit; 

c) să restituie bunul revendicat. 

39. În cazul proprietăţii comune pe cote-părţi: 

a) actele de conservare privind bunul comun se 

pot face numai cu acordul coproprietarilor care 

deţin majoritatea cotelor părţi; 

b) actele dispoziţie privind bunul comun se pot 

încheia numai cu acordul tuturor proprietarilor; 

c) actele de administrare privind bunul comun 

pot fi făcute cu acordul tuturor coproprietarilor. 

40. În procesul civil, nulitatea este condiţionată 

de existenţa unei vătămări în cazul încălcării 

dispoziţiilor legale referitoare la: 

a) citarea părţilor; 

b) compunerea instanţei; 

c) capacitatea procesuală. 

41. În lipsa moştenitorilor legali sau 

testamentari: 

a) patrimoniul defunctului  se transmite statului: 

b) patrimoniul defunctului se transmite unităţii 

administrativ teritoriale în care se aflau bunurile 

la data deschiderii succesiunii;  

c) patrimoniul defunctului se transmite unităţii 

administrativ teritoriale în care defunctul a avut 

ultimul domiciliu;   

42. 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) instanţa de judecată poate stabili termenul 

restituirii dacă părţile nu au convenit un 

asemenea termen; 

c) este un contract bilateral, real, translativ de 

proprietate şi gratuit/oneros, după caz. 

43. Nerespectarea principiului specialităţii 

capacităţii de folosinţă a persoanei juridice fără 

scop lucrativ, atrage sancţiunea: 
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a) nulităţii absolute a actului juridic civil; 

b) nulităţii relative a actului juridic civil; 

c) rezoluţiunii actului juridic civil. 

44. Tribunalul judecă: 

a) în primă instanţă, ca instanţă de apel şi ca 

instanţă de recurs; 

b) numai ca instanţă de apel; 

c) numai ca instanţă de apel sau recurs. 

45. Cota soţului supravieţuitor este  de: 

a) un sfert din moştenire numai dacă vine în 

concurs cu minim doi descendenţi. 

b) jumatate din moştenire  dacă vine în concurs 

cu un singur descendent: 

c) o treime dacă vine în concurs cu tatăl şi fratele 

defunctului. 

46. Contractul de comodat: 

a) este un contract real, translativ de proprietate 

şi unilateral; 

b) comodantul poate cere oricând restituirea 

bunului; 

c) comodantul suportă, de regulă, riscul pieirii 

fortuite a bunului. 

47. Nedemnitatea de drept: 

a) poate fi constatată în termen de trei ani de la 

data deschiderii succesinii; 

b) poate fi constatată în termen de trei ani de la 

data  pronunţării hotărârii judecătoreşti din care 

rezultă nedemnitatea: 

c) poate fi constatată oricând; 

48. Acţiunea posesorie generală: 

a) nu poate fi exercitată de către proprietarul 

imobilului; 

b) nu necesită exercitarea unei posesii de o 

anumită durată; 

c) este folosită pentru a face să înceteze orice fel 

de tulburare a posesiei. 

49. Persoana juridicǎ ȋnceteazǎ: 

a) numai prin declararea nulitǎţii; 

b) numai prin fuziune şi divizare; 

c) prin constatarea sau declararea nulitǎţii. 

50. Actele juridice având ca obiect drepturi 

eventuale asupra unei moşteniri nedeschise încă : 

a) sunt lovite de nulitate absolută;  

b) sunt lovite de nulitate relativă, ce poate fi 

invocată doar de succesibilul prejudiciat; 

c) sunt inopozabile moştenitorilor acceptanţi la 

dezbaterea succesiunii: 

51. Proba stării civile se realizează: 

a) ca regulă cu orice mijloc de probă; 

b) cu actele întocmite în registrele de stare civilă, 

precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate 

pe baza acestora; 

c) numai prin înscrisuri autentice şi sub 

semnătură privată. 

52. Contractul de împrumut de consumaţie 

prezintă următoarele caracteristici: 

a) părţile pot conveni ca restituirea să se facă 

când împrumutatul va avea resursele necesare; 

b) poate avea ca obiect numai bunuri nefungibile 

şi neconsumptibile; 

c)este un contract esenţialmente gratuit. 

53. Dreptul de uzufruct: 

a) se poate dobândi prin uzucapiune; 

b) nu se poate dobândi prin act juridic; 

c) nu se poate dobândi prin testament. 

54. Spre deosebire de detenţia precară, posesia: 

a) este întotdeauna o stare de drept; 

b) trebuie exercitată numai de către posesor 

personal; 

c) implică intenţia de a deţine bunul pentru sine. 

55. În cazul admiterii excepţiei de necompetenţă 

pe motiv că cererea este de competenţa unui 

organ fără activitate jurisdicţională, instanţa: 

a) va respinge cererea ca inadmisibilă; 

b) va declina competenţa; 

c) va constata propria necompetenţă şi va 

respinge cererea ca greşit îndreptată. 

56. Voinţa juridică cuprinde în structura sa: 

a) capacitatea de a încheia acte juridice civile şi 

consimţământul; 

b) consimţământul şi cauza; 

c) obiectul prestaţiei şi cauza. 

57. În procesul civil, când dezlegarea cauzei 

depinde, în tot sau în parte, de existenţa sau 

inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte 

judecăţi: 

a) instanţa trebuie să dispună suspendarea 

cauzei; 

b) instanţa poate suspenda judecata; 

c) suspendarea intervine de drept. 

58. Lipsa formei cerută pentru valabilitatea 

actului juridic civil se sancţionează cu: 

a) nulitatea relativă a actului juridic civil; 

b) nulitatea absolută a actului juridic civil; 

c) rezoluţiunea actului juridic civil. 

59. Dreptul de uzufruct: 

a) se poate constitui numai asupra unor bunuri 

neconsumptibile; 

b) poate avea ca obiect un bun incorporal; 

c) nu se stinge prin neuz pentru că este perpetuu. 
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60. Persoana care face plata unei obligaţii trebuie 

să aibă capacitate de exerciţiu deplină: 

a) atât în cazul în care face o plată pentru a 

stinge o datorie a sa, cât şi în cazul în care 

plăteşte pentru altul; 

b) dacă plăteşte pentru altul; 

c) dacă plăteşte pentru a stinge o datorie a sa. 

61. Circumstanţa atenuantă legală prevăzută de 

art. 75 lit. d) Cod penal, constând în acoperirea 

integrală a prejudiciului material cauzat prin 

infracţiune este aplicabilă dacă: 

a) paguba este reparată integral până la începerea 

dezbaterilor cu ocazia judecării cauzei în fond; 

b) paguba este reparată integral până la primul 

termen de judecată cu procedură completă; 

c) paguba este reparată integral în timpul 

urmăririi penale, până la întocmirea 

rechizitoriului şi sesizarea instanţei de judecată. 

62. Executarea pedepsei prin suspendare sub 

supraveghere poate fi dispusă: 

a) în cazul amenzii sau al închisorii de cel mult 4 

ani, pe durata unui termen de încercare cuprins 

între un an şi 3 ani; 

b) în cazul închisorii de cel mult 3 ani pe durata 

unui termen de încercare cuprins între 2 şi 4 ani; 

c) în cazul amenzii sau al închisorii de cel mult 2 

ani pe durata unui termen de încercare cuprins 

între un an şi 2 ani. 

63. Constituie infracţiune de omor calificat : 

a) omorul comis din răzbunare; 

b) omorul comis din interes material; 

c) omorul comis din gelozie. 

64. 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. 

65. Lezarea integrităţii corporale a două sau mai 

multor persoane reprezintă circumstanţă 

agravantă în cazul infracţiunii de : 

a) lovire sau alte violenţe; 

b) vătămare corporală; 

c) vătămare corporală din culpă. 

66. Reabilitarea de drept în condiţiile Noului 

Cod Penal intervine dacă: 

a) pedeapsa executată este închisoarea de cel 

mult un an sau amenda şi în decurs de 2 ani 

condamnatul nu comite o nouă infracţiune; 

b) pedeapsa executată este de cel mult 2 ani sau 

amenda şi în decurs de 3 ani condamnatul nu 

comite o nouă infracţiune; 

c) pedeapsa executată este de cel mult 2 ani sau 

amenda ori închisoarea cu executare prin 

suspendare sub supraveghere şi în decurs de 3 

ani condamnatul nu comite o nouă infracţiune. 

67. Ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte 

imaginare compromiţătoare pentru soţia părţii 

vătămate în scopul de a dobândi în mod injust un 

folos nepatrimonial constituie infracţiune de: 

a) ameninţare; 

b) şantaj în varianta asimilată; 

c) şantaj în varianta agravată. 

68. În cazul infracţiunii de distrugere: 

a) acţiunea penală se pune în mişcare la 

plângerea prealabilă  a persoanei vătămate 

pentru forma tip a infracţiunii; 

b) proprietarul care-şi distruge bunul nu se 

pedepseşte; 

c) împăcarea părţilor înlătură răspunderea 

penală. 

69. Pedeapsa complementară a interzicerii 

exercitării unor drepturi se aplică: 

a) în mod obligatoriu în cazul pedepsei 

detenţiunii pe viaţă; 

b) în mod obligatoriu când legea o prevede sau 

în mod facultativ pe durată cuprinsă între un an 

şi 10 ani, dacă pedeapsa principală este 

închisoarea; 

c) în mod obligatoriu, când legea o prevede, sau 

în mod facultativ pe o durată cuprinsă între un an 

şi 5 ani dacă pedeapsa principală este închisoarea 

sau amenda. 

70. Tâlhăria urmată de moartea victimei se 

comite : 

a) cu intenţie directă ; 

b) cu intenţie indirectă ; 

c) cu praeterintenţie. 

71. Infracţiunea de fals în înscrisuri sub 

semnătură privată: 

a) nu se poate realiza prin omisiunea cu ştiinţă de 

a insera anumite fapte sau împrejurări în înscris; 

b) trebuie săvârşită în vederea producerii unei 

consecinţe juridice; 

c) nu se sancţionează dacă rămâne în forma 

tentativei. 

72. În procesul penal ordinea în care se acordă 

cuvântul participanţilor la dezbaterile judiciare 

este: 
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a) procurorul, persoana vătămată, partea civilă, 

partea responsabilă civilmente, inculpatul; 

b) inculpatul, partea vătămată, procuror; 

c) inculpatul, partea civilă. 

73. 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. 

74. Cooperarea materială între participanţi este 

necesară: 

a) numai în cazul coautoratului; 

b) atât în cazul coautoratului cât şi al 

complicităţii; 

c) în cazul coautoratului, al complicităţii şi al 

instigării. 

75. Fapta inculpatului care, aflând cine i-a 

sustras autoturismul, pătrunde în curtea acestuia 

şi îşi ia bunul înapoi: 

a) constituie furt comis prin violare de domiciliu; 

b) constituie violare de domiciliu; 

c) nu constituie infracţiune. 

76. În calitate de ofiţer în activitate, inculpatul a 

lovit în timpul serviciului un subordonat şi a fost 

condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare  cu 

executare în regim de detenţie. 

Pedeapsa complementară a degradării militare: 

a) trebuia aplicată în mod obligatoriu; 

b) nu putea fi aplicată; 

c) putea fi aplicată sau nu, în mod facultativ, în 

funcţie de aprecierea instanţei. 

77. Termenul de declarare a apelului in procesul 

penal este: 

a) 15 zile; 

b) 30 de zile; 

c) 10 zile, dacă legea nu dispune altfel. 

78. În procesul penal încălcarea dispoziţiilor 

referitoare la publicitatea şedinţei de judecată 

atrage: 

a) nulitatea relativă; 

b) nulitatea absolută; 

c) nulitatea virtuală. 

79. Împăcarea părţilor produce efecte juridice 

dacă intervine: 

a) în faza urmăririi penale, înainte de sesizarea 

instanţei de judecată; 

b) până la rămânerea definitivă a hotărârii de 

condamnare; 

c) în cursul urmăririi penale sau în faţa instanţei 

de judecată până la citirea actului de sesizare. 

80. Infracţiunea de înşelăciune se comite: 

a) numai cu intenţie directă; 

b) cu intenţie directă sau indirectă; 

c) cu intenţie sau din culpă.  

81. Tentativa se pedepseşte la infracţiunea de: 

a) delapidare; 

b) purtare abuzivă; 

c) abuz în serviciu. 

82. Pentru aplicarea circumstanţei agravante 

prevăzute de art. 77 lit. a) Cod penal, constând în 

săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane 

împreună, participanţii trebuie să aibă calitatea: 

a) numai de coautori; 

b) după caz, atât de coautori cât şi de complici; 

c) după caz, atât de instigatori, de coautori sau de 

complici. 

83. În cazul infracţiunilor pentru care este 

necesară plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate iar reprezentantul minorului lipsit de 

capacitate de exerciţiu nu o formulează, astfel 

încât acţiunea penală este pusă în mişcare din 

oficiu, retragerea plângerii prealabile produce 

efecte juridice dacă: 

a) plângerea prealabilă este retrasă de 

reprezentantul legal al minorului iar retragerea 

plângerii prealabile este însuşită şi de procuror; 

b) plângerea prealabilă este retrasă de 

reprezentantul legal al minorului; 

c) plângerea prealabilă este retrasă de procuror. 

84. 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. 

85. Pentru aplicarea legii penale române în 

spaţiu autorizarea prealabilă exclusivă a 

procurorului general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este necesară: 

a) în cazul principiului personalităţii legii penale; 

b) în cazul principiului realităţii legii penale; 

c) în cazul principiului universalităţii legii 

penale. 

86. Plângerea prealabilă a persoanei vătămate 

trebuie formulată în termen de: 

a) 3 luni de la data când persoana vătămată a 

ştiut cine este autorul infracţiunii sau a aflat 

comiterea acesteia; 
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b) 3 luni de la data când a ştiut cine este autorul 

infracţiunii; 

c) 3 luni de la data când persoana vătămată a 

aflat despre comiterea infracţiunii. 

87. Inculpatul B.C. a plecat în ziua de 1 martie 

2014 de la domiciliu cu hotărârea de a fura din 

buzunare în mijloacele de transport în comun. 

Profitând de aglomeraţia creată între două staţii, 

inculpatul a furat din buzunarele a trei persoane 

portofelele cu bani. 

Precizaţi dacă faptele comise de către inculpat 

constituie: 

a) o infracţiune unică continuată; 

b) o infracţiune unică continuă; 

c) un concurs de infracţiuni. 

88. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea 

penală în cazul furtului: 

a) unui bun ce face parte din patrimoniul 

cultural; 

b) de o persoană având asupra sa o armă; 

c) sistem de alertare în caz de incendiu. 

89. În cazul infracţiunii de abandon de familie  

fapta inculpatului care,  înainte de terminarea 

urmăririi penale îşi îndeplineşte obligaţia 

întreţinere, constituie: 

a) o circumstanţă atenuantă; 

b) o cauză de reducere a pedepsei; 

c) o cauză de nepedepsire.  

90. Constituie infracţiune de lipsire de libertate 

în mod ilegal în formă agravată: 

a) fapta care pune în pericol sănătatea victimei; 

b) fapta comisă prin ameninţare; 

c) săvârşirea faptei de două sau mai multe 

persoane împreună. 

91. Precizaţi care dintre măsurile educative poate 

fi dispusă pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 6 

luni: 

a) internarea într-un centru educativ; 

b) asistarea zilnică; 

c) consemnarea la sfârşit de săptămână. 

92. În cazul respingerii cererii de reabilitare 

judecătorească pentru neîndeplinirea condiţiilor 

de fond, o nouă cerere poate fi făcută: 

a) după trecerea unei perioade de un 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. 

93. Hotărârea prin care instanţa penală 

soluţionează fondul cauzei trebuie să conţină: 

a) o parte introductivă şi dispozitivul; 

b) o parte introductivă, o expunere şi 

dispozitivul; 

c) o expunere şi dispozitivul. 

94. În calcularea termenului privind arestarea 

preventivă: 

a) ora sau ziua de la care începe si 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. 

95. În cazul infracţiunii de furt, tentativa: 

a) se pedepseşte; 

b) nu se pedepseşte; 

c) se pedepseşte numai în cazul furtului calificat. 

96. În procesul penal instanţa de apel, 

soluţionând cauza: 

a) nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel 

care a declarat apel; 

b) poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a 

declarat apel; 

c) este obligată să creeze o situaţie mai grea 

pentru cel care a declarat apel. 

97. Plângerea prealabilă a persoanei vătămate se 

adresează: 

a) instanţei de judecată; 

b) organului de cercetare penală sau 

procurorului, potrivit legii; 

c) doar procurorului. 

98. Constituie formă agravată a infracţiunii de 

violare de domiciliu: 

a) comiterea faptei prin ameninţare; 

b) comiterea faptei de două sau mai multe 

persoane împreună; 

c) comiterea faptei prin folosirea unei calităţi 

oficiale false. 

99. În conformitate cu prevederile Noului Cod 

Penal constituie cauză de neimputabilitate: 

a) starea de intoxicaţie involuntară completă; 

b) starea de intoxicaţie preordinată; 

c) starea de intoxicaţie completă, voluntară sau 

involuntară. 

100. Infracţiunea de fals material în înscrisuri 

oficiale se reţine în formă agravată în cazul în 

care: 

a) se urmăreşte obţinerea unui folos patrimonial; 

b) se comite de două sau mai multe persoane 

împreună; 

c) este săvârşită de un funcţionar public aflat în 

exerciţiul atribuţiilor de serviciu. 


