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1. Vânzătorul răspunde pentru evicţiunea 

provenită de la un terţ: 

a) numai dacă a cunoscut cauza evicţiunii la 

momentul încheierii contractului şi nu a 

comunicat-o cumpărătorului; 

b) numai dacă evicţiunea se întemeiază pe un 

drept al terţului născut anterior datei vânzării şi 

care nu a fost adus la cunoştinţa cumpărătorului 

până la acea dată; 

c) numai dacă s-a obligat expres în contract să 

garanteze pentru evicţiune. 

2. În procesul civil, autoritatea de lucru judecat: 

a) nu poate privi considerentele hotărârii 

judecătoreşti; 

b) poate privi o hotărâre judecătorească prin care 

se statuează asupra unei excepţii procesuale; 

c) poate privi numai o hotărâre judecătorească 

prin care se soluţionează în tot sau în parte 

fondul procesului. 

3. Dreptul la reparaţia unui prejudiciu se naşte: 

a) din ziua constatării prejudiciului prin hotărâre 

judecătorească, chiar nedefinitivă; 

b) din ziua recunoaşterii prejudiciului de către 

autorul acestuia, prin înscris cu dată certă; 

c) din ziua producerii prejudiciului. 

4. Constituie excepţie de la opozabilitatea faţă de 

terţi a efectelor contractului:  

a) simulaţia; 

b) stipulaţia pentru altul; 

c) promisiunea faptei altuia.  

5. În contractul de locaţiune: 

a) locatarul trebuie să restituie bunul în starea în 

care acesta se găseşte la încetarea contractului; 

b) reparaţiile de întreţinere curentă a bunului 

sunt în sarcina locatorului, în lipsă de stipulaţie 

contrară; 

c) sublocaţiunea sau cesiunea bunului mobil nu 

este permisă decât cu acordul scris al locatorului. 

6. Soţul supravieţuitor este chemat la moştenire: 

a) în concurs cu oricare dintre clasele de 

moştenitori legali; 

b) doar în concurs cu ascendenţii ordinari; 

c) doar dacă defunctul nu are descendenţi de 

gradul I. 

7. În procesul civil, ca regulă generală, admiterea 

unei excepţii procesuale dilatorii are ca efect: 

a) respingerea cererii de chemare în judecată; 

b) anularea cererii de chemare în judecată; 

c) declinarea competenţei sau amânarea 

judecăţii. 

8. Referitor la capacitatea de folosinţă anticipată 

a persoanei fizice, este adevărată următoarea 

afirmaţie: 

a) drepturile copilului sunt recunoscute de la 

concepţie, însă numai dacă el se naşte viu; 

b) copilul conceput, dar nenăscut dobândeşte, 

încă din momentul concepţiei drepturi şi 

obligaţii; 

c) pentru copilul nenăscut, capacitatea de 

folosinţă începe din momentul concepţiei, cu 

condiţia să fie viabil. 

9. Cauza actului juridic civil: 

a) poate fi dovedită prin orice mijloc de probă; 

b) dacă este imorală, atrage nulitatea relativă  a 

actului juridic civil; 

c) dacă lipseşte, atrage nulitatea absolută a 

actului juridic civil. 

10. Cererea de recuzare în procesul civil: 

a) va fi soluţionată întotdeauna de instanţa 

superioară instanţei în faţa căreia s-a formulat 

cererea; 

b) dacă este respinsă, încheierea de respingere 

poate fi atacată odată cu hotărârea prin care s-a 

soluţionat cauza; 

c) poate fi făcută şi împotriva altor judecători 

decât aceia care fac parte din completul de 

judecată căruia pricina i-a fost repartizată pentru 

soluţionare. 

11. Actele prin care se înstrăinează drepturi 

eventuale asupra unei moşteniri nedeschise încă: 

a) sunt lovite de nulitate absolută;  

b) nu sunt sancţionate de lege, dar valabilitatea 

lor este condiţionată de rezultatele partajului 

asupra moştenirii; 

c) sunt acte juridice valabil încheiate, care îşi vor 

produce efecte după deschiderea moştenirii. 

12. În ceea ce priveşte accesiunea imobiliarǎ 

naturalǎ: 

a) proprietarul terenului de la care o apă 

curgătoare a smuls brusc o porţiune de mal din 

teren, alipind-o la terenul altui proprietar riveran, 

nu pierde dreptul de proprietate asupra părţii 

desprinse dacă o revendică în termen de un an de 

la data faptului; 

b) proprietarul terenului de la care o apă 

curgătoare a smuls brusc o porţiune de mal din 

teren, alipind-o la terenul altui proprietar riveran, 

nu pierde dreptul de proprietate asupra părţii 

desprinse dacă o revendică în termen de doi ani 

de la data faptului; 

c) proprietarul fondului riveran nu poate dobândi 

terenul lăsat de apele curgătoare care s-au retras 
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treptat de la ţărmul respectiv. 

13. Minorul de 17 ani poate încheia singur, în 

mod valabil, următoarele acte juridice: 

a) un act juridic de dispoziţie cu caracter current 

şi de valoare redusă; 

b) o donaţie; 

c) o tranzacţie. 

14. Dacă obligaţia are ca obiect bunuri de gen, 

are dreptul să aleagă bunurile ce vor fi predate: 

a) creditorul raportului obligaţional; 

b) debitorul raportului obligaţional; 

c) oricare dintre părţile raportului obligaţional. 

15. Sunt vicii de consimţământ: 

a) eroarea, dolul, violenţa şi leziunea;    

b) condiţia şi termenul; 

c) sarcina şi termenul. 

16. În cazul în care reclamantul renunţă la 

judecată după comunicarea cererii de chemare în 

judecată a pârâtului, dar înainte de primul termen 

de judecată la care părţile sunt legal citate: 

a) instanţa, la cererea pârâtului, îl va obliga pe 

reclamant la cheltuielile de judecată pe care 

pârâtul le-a făcut; 

b) instanţa nu poate lua act de renunţare decât cu 

acordul expres sau tacit al pârâtului; 

c) renunţarea produce efecte numai dacă, 

prealabil pornirii procesului, pârâtul a fost pus în 

întârziere de către reclamant sau se afla de drept 

în întârziere. 

17. Termenul suspensiv are ca efect: 

a) amânarea, până la împlinirea lui, a stingerii 

exerciţiului dreptului subiectiv civil şi a 

exercitării obligaţiei corelative; 

b) naşterea drepturilor subiective civile şi a 

obligaţiilor corelative; 

c) amânarea, până la împlinirea lui, a începutului 

exercitării dreptului subiectiv civil şi a executării 

obligaţiei corelative. 

18. Compensaţia operează de plin drept de îndată 

ce există: 

a) două datorii certe şi exigibile, oricare ar fi 

izvorul lor şi care au ca obiect o sumă de bani; 

b) două datorii certe şi lichide, oricare ar fi 

izvorul lor, şi care au ca obiect o anumită 

cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură; 

c) două datorii certe, lichide şi exigibile, care au 

ca obiect o anumită cantitate de bunuri fungibile 

de aceeaşi natură. 

19. Actul juridic civil reprezintă: 

a) manifestarea de voinţă făcută fără intenţia de a 

produce efecte juridice; 

b) manifestarea de voinţă sau, după caz, acordul 

de voinţe făcut cu intenţia de a produce efecte 

juridice; 

c) o convenţie încheiată între cel puţin trei 

persoane. 

20. Anularea hotărârii declarative de moarte nu 

produce efecte retroactive: 

a) în ceea ce priveşte actele cu titlu oneros; 

b) în cazul actelor cu titlu oneros încheiate cu 

terţii de bună-credinţă; 

c) în cazul actelor cu titlu gratuit încheiate cu 

terţii de bună-credinţă. 

21. Disjungerea nu poate fi dispusă în nicio 

situaţie: 

a) în cazul cererii reconvenţionale, dacă 

judecarea ambelor cereri se impune pentru 

soluţionarea unitară a procesului; 

b) în cazul cererii de intervenţie principală; 

c) în cazul cererii de chemare în garanţie. 

22. Starea civilă este: 

a) un drept personal patrimonial; 

b) divizibilă; 

c) indisponibilă. 

23. Renunţarea la moştenire, chiar cu titlu 

gratuit, în folosul unuia sau mai multor 

moştenitori determinaţi: 

a) constituie act cu valoare de acceptare tacită a 

moştenirii; 

b) poate fi făcută oricând după deschiderea 

moştenirii; 

c) poate fi făcută chiar înainte de deschiderea 

moştenirii. 

24. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice: 

a) începe la împlinirea vârstei de 14 ani; 

b) începe la naşterea persoanei; 

c) începe la împlinirea vârstei de 18 ani. 

25. De la caracterul retroactiv al efectelor 

condiţiei suspensive îndeplinite există 

următoarea excepţie: 

a) prescripţia extinctivă începe să curgă numai 

de la data îndeplinirii condiţiei; 

b) plata efectuată anterior împlinirii condiţiei 

dacă se solicită restituirea în 10 zile; 

c) prestaţiile efectuate trebuie restituite. 

26. Este  de drept nedemnă de a moşteni: 

a) persoana condamnată penal pentru săvârşirea 

unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel 

care lasă moştenirea; 

b) persoana condamnată penal pentru săvârşirea , 

cu intenţie, împotriva celui care lasă moştenirea 

a unor fapte grave de violenţă; 
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c) persoana care, prin violenţă, l-a împiedicat pe 

cel care lasă moştenirea să întocmească 

testamentul. 

27. În materia plăţii nedatorate: 

a) nu este supus restituirii ceea ce s-a platit cu 

titlu de liberalitate;  

b) acţiunea în restituire se prescrie în termen de 1 

an, termen care începe să curgă din momentul în 

care solvensul a cunoscut sau ar fi trebuit să 

cunoască faptul plăţii nedatorate şi persoana 

obligată la restituire; 

c) acţiunea în restituire este imprescriptibilă. 

28. În contractul de donaţie: 

a) donatorul răspunde pentru evicţiune atunci 

când evicţiunea decurge din propria lui faptă; 

b) donaţia este revocabilă pentru ingratitudinea 

donatarului constând în uciderea din culpă a 

soţiei donatorului; 

c) donaţia între soţi poate fi revocată expres sau 

tacit de soţul donator numai în timpul vieţii sale. 

29. În procesul civil, apelul se aseamănă cu 

recursul prin aceea că: 

a) în cazul ambelor intervine nulitatea, dacă nu 

au fost motivate în termenul legal; 

b) ambele sunt căi de atac devolutive; 

c) ambele sunt căi de atac de reformare. 

30. În contractul de întreţinere: 

a) se poate cere rezoluţiunea în cazul în care din 

motive obiective obligaţia de întreţinere nu mai 

poate fi executată în natură; 

b) dreptul la întreţinere nu se transmite 

moştenitorilor întreţinutului, având un caracter 

personal; 

c) întreţinerea are întotdeauna caracter viager. 

31. În procesul civil, când niciuna dintre părţi, 

deşi legal citate, nu se înfăţişează la strigarea 

cauzei şi nu a solicitat în scris judecarea în lipsă: 

a) instanţa va dispune în mod obligatoriu 

amânarea procesului; 

b) instanţa, după ce va cerceta toate lucrările din 

dosar, va putea trece la soluţionarea cauzei şi se 

va pronunţa pe temeiul dovezilor administrate, 

examinând şi excepţiile şi apărările părţilor care 

lipsesc; 

c) instanţa va dispune în mod obligatoriu 

suspendarea judecăţii. 

32. În procesul civil, dacă reclamantul renunţă la 

judecată: 

a) hotărârea prin care se constată renunţarea nu 

este supusă niciunei căi de atac; 

b) cererea de intervenţie principală formulată în 

cauză şi admisă în principiu va continua să fie 

judecată; 

c) nu se cere acordul pârâtului în nicio situaţie. 

33. Debitorul obligaţiei de a preda un bun 

individual determinat este liberat prin predarea 

acestuia: 

a) în starea în care se afla în momentul naşterii 

obligaţiei; 

b) în starea în care se afla în momentul executării 

obligaţiei; 

c) în starea în care se afla în momentul în care 

debitorul devine titularul dreptului de proprietate 

asupra bunului respectiv. 

34. Capacitatea de exerciţiu restrânsă începe: 

a) la vârsta de 14 ani; 

b) la vârsta de 18 ani: 

c) la naştere. 

35. În cazurile în care operează reprezentarea 

succesorală, moştenirea se împarte: 

a) pe tulpină; 

b) pe capete; 

c) în cote egale între toţi cei care culeg efectiv 

moştenirea. 

36. În materia gestiunii de afaceri: 

a) în privinţa actelor juridice, gestiunea ratificată 

produce, de la data la care a fost începută, 

efectele unui mandat; 

b) decesul geratului atrage încetarea de drept a 

gestiunii; 

c) moştenitorii gerantului, indiferent dacă cunosc 

sau nu gestiunea, sunt ţinuţi să continue afacerile 

începute de acesta din urmă, în aceleaşi condiţii 

ca şi gerantul. 

37. Mandatarul: 

a) de regulă, este ţinut să îndeplinească personal 

mandatul; 

b) de regulă, poate să-şi substituie o persoană în 

executarea mandatului; 

c) răspunde în toate cazurile pentru actele 

persoanei substituite întocmai ca şi pentru 

propriile sale acte. 

38. Cel care, aflat în stare de necesitate, a distrus 

sau a deteriorat bunurile altuia pentru a se apăra 

pe sine: 

a) nu este obligat să repare prejudiciul cauzat; 

b) este obligat să repare prejudiciul cauzat, 

potrivit regulilor aplicabile gestiunii de afaceri; 

c) este obligat să repare prejudiciul cauzat, 

potrivit regulilor aplicabile îmbogăţirii fără justă 

cauză. 

39. Acţiunea în complângere: 
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a) este o acţiune reală şi petitorie;  

b) nu mai poate fi exercitată dacă a trecut mai 

mult de un an de la tulburare sau deposedare; 

c) poate fi exercitată numai dacă posesia 

reclamantului a fost de bună-credinţă. 

40. Cererea de arătare a titularului dreptului: 

a) nu este supusă admisibilităţii în principiu; 

b) poate avea ca efect scoaterea din proces a 

pârâtului; 

c) poate fi formulată în orice litigiu. 

41. Clauzele contractuale care stipulează expres 

efectuarea plăţii exclusiv de către debitor: 

a) sunt considerate de lege nescrise şi nu produc 

efecte juridice; 

b) sunt valabile şi produc efecte juridice; 

c) sunt inaplicabile, fiind contrare regulii potrivit 

căreia ”plata poate să fie făcută de orice 

persoană”. 

42. Promisiunea faptei altuia reprezintă o 

excepţie:   

a) reală de la principiul relativităţii efectelor 

contractului; 

b) aparentă de la principiul pacta sunt servanda; 

c) aparentă de la principiul relativităţii efectelor 

contractului. 

43. În contractul de donaţie: 

a) este suficient ca numai oferta de donaţie să 

respecte forma autentică; 

b) oferta de donaţie poate fi acceptată şi de 

moştenitorii destinatarului, după decesul 

acestuia;  

c) oferta poate fi revocată cât timp ofertantul nu 

a luat cunoştinţă de acceptarea destinatarului. 

44. Sunt atribute generale de identificare a 

persoanei juridice: 

a) denumirea, sediul, naţionalitatea; 

b) patrimoniul propriu, scopul propriu şi 

organizarea proprie; 

c) scopul propriu şi organizarea proprie. 

45. În ceea ce priveşte acţiunea în revendicare: 

a) este o acţiune realǎ şi posesorie; 

b) pârâtul are un drept de retenţie asupra 

produselor până la restituirea cheltuielilor făcute 

pentru producerea şi culegerea acestora, cu 

excepţia cazului în care proprietarul furnizează 

pârâtului o garanţie îndestulătoare; 

c) este o acţiune personală şi petitorie. 

46. Coproprietarul care a suportat singur 

cheltuielile producerii fructelor: 

a) are dreptul la restituirea lor de către ceilalţi 

coproprietari, în mod egal; 

b) are dreptul la restituirea lor de către ceilalţi 

coproprietari, în raport de cotele părţi ale 

acestora; 

c) nu are dreptul la restituirea lor de către ceilalţi 

coproprietari. 

47. Pentru admiterea acţiunii posesorii în 

reintegrare, trebuie: 

a) să nu fi trecut mai mult de un an de la 

tulburare sau de la deposedare; 

b) reclamantul să fi posedat bunul cel puţin un an 

anterior tulburării sau deposedării; 

c) posesia reclamantului să fi fost neviciată. 

48. Renunţătorul poate revoca renunţarea la 

moştenire : 

a) oricând până la dezbaterea succesiunii pe cale 

notarială sau judiciară;    

b) oricând, cu condiţia ca moştenirea să nu fi fost 

acceptată de alţi succesibili cu vocaţie la partea 

care i-ar reveni;  

c) în tot cursul termenului de opţiune, cu condiţia 

ca moştenirea să nu fi fost acceptată de alţi 

succesibili cu vocaţie la partea care i-ar reveni. 

49. În procesul civil, nu este supusă apelului sau 

recursului: 

a) hotărârea prin care este respinsă ca 

inadmisibilă cererea de chemare în judecată pe 

motiv că este de competenţa unui organ fără 

activitate jurisdicţională; 

b) hotărârea dată în strămutare; 

c) încheierea de respingere ca inadmisibilă a 

cererii de intervenţie principală. 

50. Sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie 

încheiat în formă autentică: 

a) contractul de comodat; 

b) contractul de vânzare a unei moşteniri; 

c) contractul de locaţiune. 

51. În ceea ce priveşte coproprietatea obişnuită: 

a) fiecare coproprietar este titularul exclusiv al 

unei cote-părţi din dreptul de proprietate şi poate 

dispune în mod liber de aceasta în lipsă de 

stipulaţie contrară; 

b) nu poate înceta prin partaj; 

c) presupune ca acţiunile în justiţie, inclusiv 

acţiunea în revendicare, nu pot fi exercitate de un 

singur coproprietar. 

52. În cazul coproprietǎţii obişnuite: 

a) hotǎrârile judecǎtoreşti pronunţate în folosul 

coproprietǎţii profitǎ tuturor coproprietarilor; 

b) hotǎrârile judecǎtoreşti pronunţate în folosul 

coproprietǎţii nu profitǎ tuturor coproprietarilor; 

c) hotǎrârile judecǎtoreşti potrivnice unui 
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coproprietar sunt opozabile celorlalţi 

coproprietari. 

53. În împrumutul de folosinţă: 

a) caracterul gratuit este de esenţa contractului;  

b) comodatarul este ţinut să conserve şi să 

păzească bunul cu diligenţa pe care o manifestă 

faţă de propriile bunuri; 

c) comodatarul are un drept de retenţie asupra 

bunului pentru obligaţiile născute în sarcina 

comodantului din contractul de comodat. 

54. Referitor la capacitatea civilă a persoanei 

juridice, este adevărată următoarea afirmaţie: 

a) persoana juridică poate dobândi liberalităţi, 

inclusiv prin legate; 

b) persoana juridică nu poate dobândi liberalităţi 

prin legate; 

c) până la data constituirii organelor de 

administrare, nu se pot exercita drepturi şi 

îndeplini obligaţii în numele persoanei juridice. 

55. Reprezintă condiţie de valabilitate a 

consimţământului: 

a) să fie serios; 

b) să fie exteriorizat expres în toate cazurile; 

c) să nu fie exprimat cu intenţia de a produce 

efecte juridice. 

56. Obiectul actului juridic civil este valabil 

dacă: 

a) este ilicit; 

b) este determinat; 

c) este imoral. 

57. În cazul în care  colateralii privilegiaţi vin la 

moştenire prin reprezentare succesorală: 

a) moştenirea sau partea din moştenire care li se 

cuvine  se împarte pe capete, în mod egal; 

b) moştenirea sau partea din moştenire care li se 

cuvine  se împarte între ei pe tulpină; 

c) fiecare culege o cotă egală cu ceilalţi 

moştenitori cu care vin în concurs. 

58. Posesorul de bună-credinţă: 

a) dobândeşte atât fructele, cât şi productele 

lucrului; 

b) nu poate opune buna sa credinţă într-o acţiune 

posesorie exercitată împotriva sa; 

c) nu îşi pierde această calitate, de care se 

prevalează pentru dobândirea fructelor, decât de 

la data admiterii acţiunii în revendicare. 

59. În ceea ce priveşte nulitatea actului juridic 

civil, este adevărată următoarea afirmaţie: 

a) nulitatea produce, în principiu, efecte 

retroactive; 

b) aplicarea sancţiunii nulităţii nu are ca efect 

restabilirea situaţiei anterioare; 

c) nulitatea nu îndeplineşte o funcţie 

sancţionatorie. 

60. În cazul în care moştenirea se împarte pe 

tulpină: 

a) dacă aceeaşi tulpină a produs mai multe 

ramuri, în cadrul fiecărei ramuri subdiviziunea se 

face tot pe tulpină;  

b) dacă aceeaşi tulpină a produs mai multe 

ramuri, în cadrul fiecărei ramuri subdiviziunea se 

face în mod egal;  

 c)  dacă aceeaşi tulpină a produs mai multe 

ramuri, în cadrul fiecărei ramuri nu se mai face 

subdiviziune, moştenirea împărţindu-se pe 

capete. 

61. Pentru reţinerea stării de legitimă apărare: 

a) săvârşirea faptei prevăzute de legea penală să 

fie singura cale de înlăturare a atacului; 

b) este necesar ca atacul material, direct, imediat 

şi injust să pună în pericol grav persoana sa, a 

altuia, drepturile acestora sau un interes general; 

c) acţiunea de apărare să fie necesară pentru 

respingerea atacului. 

62. În cazul infracţiunii de înşelăciune: 

a) tentativa nu se pedepseşte; 

b) vinovăţia cerută de lege este numai intenţia 

directă; 

c) se urmăreşte la plângerea prealabilă a 

persoanei vătămate. 

63. Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare 

dacă: 

a) a intervenit amnistia; 

b) a intervenit graţierea; 

c) a intervenit decesul părţii vătămate. 

64. Există recidivă pentru persoana juridică 

atunci când, după rămânerea definitivă a unei 

hotărâri de condamnare şi până la reabilitare, 

persoana juridică săvârşeşte din nou o 

infracţiune, cu intenţie sau cu intenţie depăşită: 

a) indiferent de pedeapsa prevăzută de lege 

pentru noua infracţiune; 

b) doar dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru 

noua infracţiune este pedeapsa închisorii de un 

an sau mai mare; 

c) doar dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru 

noua infracţiune este pedeapsa închisorii de 6 

luni sau mai mare. 

65. În procesul penal citaţia nu poate fi 

înmânată: 

a) unui minor sub 14 ani sau unei persoane 

lipsite de discernământ; 
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b) soţului persoanei citate; 

c) unei persoane care locuieşte împreună cu 

persoana citată. 

66. Tentativa: 

a) se pedepseşte pentru toate infracţiunile unde 

este posibilă; 

b) este posibilă la infracţiunile cu consumare 

instantanee; 

c) poate conduce la reţinerea stării de recidivă. 

67. Starea de necesitate se reţine: 

a) şi în cazul în care urmările faptei sunt vădit 

mai grave decât cele care s-ar fi putut produce 

dacă pericolul nu era înlăturat; 

b) doar dacă pericolul nu putea fi înlăturat altfel 

decât prin săvârşirea faptei prevăzute de legea 

penală; 

c) pericolul trebuie să ameninţe numai atributele 

persoanei făptuitorului. 

68. Când în cazul aceleiaşi infracţiuni sunt 

incidente una sau mai multe cauze de reducere a 

pedepsei şi una sau mai multe cauze de majorare 

a pedepsei: 

a) limitele speciale ale pedepsei prevăzute de 

lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc prin 

aplicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la 

tentativă, circumstanţe atenuante şi cazuri 

speciale de reducere a pedepsei, în această 

ordine după care limitele de pedeapsă rezultate 

se majorează prin aplicarea succesivă a 

dispoziţiilor privitoare la circumstanţe agravante, 

infracţiune continuată, concurs sau recidivă. 

b) limitele speciale ale pedepsei prevăzute de 

lege pentru infracţiunea săvârşită se majorează 

prin aplicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare 

la circumstanţe agravante, infracţiune continuată, 

concurs sau recidivă si ulterior după care limitele 

speciale ale pedepsei se reduc prin aplicarea 

succesivă a dispoziţiilor privitoare la tentativă, 

circumstanţe atenuante şi cazuri speciale de 

reducere a pedepsei, în această ordine  

c) limitele speciale ale pedepsei prevăzute de 

lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc prin 

aplicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la 

cazuri speciale de reducere a pedepsei,  

circumstanţe atenuante  şi tentativă, în această 

ordine după care limitele de pedeapsă rezultate 

se majorează prin aplicarea succesivă a 

dispoziţiilor privitoare la circumstanţe agravante, 

infracţiune continuată, concurs sau recidivă. 

69. Tentativa nu se pedepseşte în cazul 

infracţiunii de: 

a) falsificare de monede; 

b) fals material în înscrisuri oficiale; 

c) uz de fals. 

70. Infracţiunea de tăinuire presupune ca 

făptuitorul să cunoască sau să fi prevăzut din 

împrejurările concrete că bunul tăinuit provine 

numai din săvârşirea: 

a) unei infracţiuni; 

b) unei fapte prevăzute de legea penală; 

c) unei infracţiuni patrimoniale. 

71. Inculpatul, pretinzând că îl cunoaşte pe 

poliţistul de la cercetări penale, solicită 

suspectului dintr-un dosar penal o sumă de bani 

în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă 

poliţist pentru ca acesta să nu dispună arestarea. 

Răspunderea penală va fi angajată pentru 

infracţiunea de: 

a) trafic de influenţă; 

b) înşelăciune; 

c) trafic de influenţă în concurs cu înşelăciune. 

72. 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 sub 

urmărire penală; 

c) achitarea, încetarea procesului penal. 

73. Infracţiunea de fals intelectual poate fi 

comisă: 

a) de orice persoană; 

b) numai de un funcţionar public în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu; 

c) numai de un funcţionar public ce exercită o 

funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. 

74. 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. 

75. 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. 

76. Pentru două infracţiuni concurente, instanţa a 
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dispus condamnarea inculpatului la o pedeapsa 

de un an închisoare şi o pedeapsă de 1800 lei 

amendă, iar pedeapsa rezultantă pe care trebuia 

să o execute a fost de: 

a) un an închisoare şi 1800 lei amendă; 

b) un an închisoare şi 600 de lei amendă 

reprezentând o treime din pedeapsa amenzii; 

c) un an închisoare care absoarbe pedeapsa 

amenzii. 

77. Amnistia: 

a) are ca efect înlăturarea măsurilor de siguranţă; 

b) dacă intervine după condamnare înlătură 

executarea pedepsei pronunţate şi celelalte 

consecinţe ale condamnării; 

c) are drept efect restituirea amenzii încasate 

anterior amnistiei. 

78. În procesul penal probele obţinute în mod 

nelegal:  

a) nu pot fi folosite în procesul penal; 

b) pot fi folosite în procesul penal; 

c) unele pot fi folosite, iar altele nu pot fi folosite 

în procesul penal. 

79. Infracţiunea comisivă care presupune 

producerea unui rezultat se consideră săvârşită şi 

prin omisiune, când: 

a) există o obligaţie morală de a acţiona, dacă 

fapta nu constituie o infracţiune mai gravă; 

b) autorul omisiunii nu a creat pentru valoarea 

socială protejată o stare de pericol care a înlesnit 

producerea rezultatului; 

c) obligaţia de a acţiona îşi are izvorul într-un 

contract. 

80. 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 minorul spre creştere şi educare. 

81. Infracţiunea de distrugere există: 

a) numai dacă bunul aparţine altei persoane decât 

făptuitorul; 

b) numai dacă este comisă cu intenţie directă; 

c) şi prin împiedicarea luării măsurilor de 

conservare a unui bun. 

82. Este măsură de siguranţă: 

a) supravegherea 

b) internarea într-un centru de detenţie 

c) interzicerea ocupării unei funcţii sau a 

exercitării unei profesii. 

83. În cazul lipsirii de libertate săvârşite prin 

răpirea unei persoane aflate în imposibilitate de a 

se apăra sau a-şi exprima voinţa,  infracţiunea: 

a) se reţine în formă agravată; 

b) se pedepseşte dacă a rămas în forma 

tentativei; 

c) se urmăreşte la plângerea prealabilă a 

persoanei vătămate. 

84. În cazul minorilor: 

a) se aplică pedepse numai în cazul infracţiunilor 

de o anumită gravitate; 

b) se aplică pedepse reduse la jumătate faţă de 

situaţia infractorilor majori; 

c) nu se aplică niciodată pedepse. 

85. Infracţiunea de mărturie mincinoasă se reţine 

în formă agravată în cazul în care: 

a) martorul depune mărturie într-o cauză penală 

în legătură cu un omor; 

b) martorul urmăreşte obţinerea unui beneficiu 

material în schimbul declaraţiei mincinoase; 

c) în urma mărturiei mincinoase a fost 

condamnată, în mod eronat, o persoană. 

86. 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. 

87. Măsurile de siguranţă: 

a) nu pot fi luate dacă făptuitorului nu i se aplică 

o pedeapsă; 

b) se iau faţă de persoana care a comis o faptă 

prevăzută de legea penală, nejustificată. 

c) se iau faţă de persoana care a comis o faptă 

prevăzută de legea penală, justificată sau 

nejustificată. 

88. Fapta de incendiere a autoturismului unui 

poliţist de  către persoana care dorea să se 

răzbune pentru că îi suspendase permisul de 

conducere constituie infracţiune de: 

a) distrugere; 

b) ultraj; 

c) ameninţare. 

89. Acceptarea promisiunii de bani sau alte 

foloase necuvenite de către un funcţionar public 

pentru a urgenta îndeplinirea unui act ce intră în 

îndatoririle sale de serviciu constituie infracţiune 

de: 

a) abuz în serviciu; 
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b) luare de mită; 

c) tentativă de luare de mită. 

90. Fapta de a pretinde şi primi bani, inducând în 

eroare persoana vătămată cu privire la 

împrejurarea că actul pentru a cărui neîndeplinire 

făptuitorul a pretins şi primit banii priveşte 

îndatoririle sale de serviciu constituie infracţiune 

de: 

a) înşelăciune; 

b) luare de mită; 

c) trafic de influenţă. 

91. Există recidivă când, după rămânerea 

definitivă a unei hotărâri de condamnare la 

pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la 

reabilitare sau împlinirea termenului de 

reabilitare : 

a) condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune 

cu intenţie, cu intenţie depăşită sau din culpă, 

pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 

un an sau mai mare. 

b) condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune 

cu intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care 

legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau 

mai mare. 

c) condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune 

cu intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care 

legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau 

mai mare, chiar dacă prima infracţiune a fost 

amnistiată. 

92. Infracţiunea de viol se reţine în formă 

agravată în cazul în care: 

a) victima este sora făptuitorului; 

b) constrângerea s-a realizat prin lovire sau alte 

violenţe; 

c) făptuitorul a profitat de neputinţa victimei de a 

se apăra. 

93. Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea 

penală săvârşită de persoana care, în momentul 

comiterii acesteia: 

a) nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau 

inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, din 

cauza intoxicării involuntare cu alcool sau cu 

alte substanţe psihoactive, chiar dacă această 

intoxicare este incompletă; 

b) nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau 

inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, din 

cauza intoxicării cu alcool sau cu alte substanţe 

psihoactive, chiar dacă această intoxicare este 

voluntară; 

c) nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau 

inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, din 

cauza intoxicării involuntare cu alcool sau cu 

alte substanţe psihoactive. 

94. Graţierea are efect: 

a) asupra răspunderii penale; 

b) asupra executării pedepsei principale; 

c) asupra executării pedepsei principale şi 

complementare. 

95. Infracţiunea de uz de fals: 

a) nu se poate reţine în cazul în care este folosit 

un înscris sub semnătură privată fals; 

b) trebuie săvârşită în vederea producerii unei 

consecinţe juridice; 

c) se reţine chiar dacă făptuitorul nu cunoştea că 

înscrisul folosit este fals. 

96. Există infracţiune de furt dacă bunul aparţine 

făptuitorului, dar în momentul săvârşirii, bunul 

se afla: 

a) în posesia sau detenţia legitimă a altei 

persoane; 

b) în posesia sau detenţia nelegitimă a altei 

persoane; 

c) indiferent dacă posesia sau detenţia altei 

persoane asupra bunului era legitimă sau 

nelegitimă. 

97. În procesul penal încălcarea dispoziţiilor 

referitoare la publicitatea şedinţei de judecată 

atrage: 

a) nulitatea relativă; 

b) nulitatea absolută; 

c) nulitatea virtuală. 

98. Pentru existenţa infracţiunii de tâlhărie 

calificată este necesar ca: 

a) făptuitorul să aibă asupra sa o armă; 

b) făptuitorul să folosească o armă; 

c) arma să fie vizibilă pentru victimă. 

99. În procesul penal ordinea în care se acordă 

cuvântul participanţilor la dezbaterile judiciare 

este: 

a) procurorul, persoana vătămată, partea civilă, 

partea responsabilă civilmente, inculpatul; 

b) inculpatul, partea vătămată, procuror; 

c) inculpat, partea civilă. 

100. Împăcarea părţilor: 

a) înlătură executarea pedepsei; 

b) înlătură răspunderea penală fără a produce 

efecte în privinţa acţiunii civile; 

c) înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea 

civilă. 

 


