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1. Dacă prin lege nu se prevede altfel, contractul 

are putere de lege: 

a) faţă de terţi; 

b) între părţi; 

c) faţă de terţi şi faţă de avânzii lor cauză. 

2. În procesul civil, nulitatea intervine: 

a) necondiţionat de existenţa unei vătămări în 

cazul încălcării dispoziţiilor legale referitoare la 

competenţa instanţei; 

b) condiţionat de existenţa unei vătămări în cazul 

încălcării dispoziţiilor legale referitoare la 

reprezentarea procesuală; 

c) condiţionat de existenţa unei vătămări în cazul 

încălcării dispoziţiilor legale referitoare la 

publicitatea şedinţei de judecată. 

3. În contractul de vânzare: 

a) bunul trebuie predat în starea corespunzătoare 

întrebuinţării pentru care a fost cumpărat; 

b) fructele bunului vândut se cuvin vânzătorului 

până la predare, în lipsa unei convenţii contrare; 

c) cumpărătorul este obligat la plata dobânzii 

până la achitarea integrală a preţului, de la data 

dobândirii proprietăţii dacă bunul produce fructe 

naturale  sau civile, în lipsa unei clauze contrare. 

4. În procesul civil: 

a) se poate recurge la procedura completării 

hotărârii dacă prin hotărârea dată instanţa a omis 

să se pronunţe asupra unei cereri incidentale; 

b) în apel se poate schimba obiectul cererii de 

chemare în judecată şi se pot formula pretenţii 

noi; 

c) dacă pârâtul are, în legătură cu cererea 

reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi 

raport juridic sau strâns legate de aceasta, este 

obligat să formuleze cerere reconvenţională. 

5. Servitutea, ca dezmembrământ al dreptului de 

proprietate: 

a) nu se poate constitui prin uzucapiune; 

b) se poate constitui în vederea unei utilităţi 

viitoare a fondului dominant; 

c) se stinge, în toate cazurile, prin exproprierea 

fondului aservit. 

6. Suspendarea judecăţii nu este obligatorie: 

a) în cazul disjungerii şi judecării separate a 

cererii de chemare în garanţie; 

b) chiar dacă ambele părţi o cer; 

c) în cazul în care s-a formulat o cerere de 

strămutare. 

7. Obiectul contractului este reprezentat de: 

a) operaţiunea juridică; 

b) prestaţiile părţilor; 

c) motivul care determină partea să încheie 

contractul. 

8. Confirmarea unui contract anulabil: 

a) rezultă numai din voinţa expresă de a renunţa 

la dreptul de a invoca nulitatea; 

b) reiese din voinţa tacită de a renunţa la dreptul 

de a invoca nulitatea absolută; 

c) rezultă din voinţa expresă de a renunţa la 

dreptul de a invoca nulitatea relativă. 

9. Partajul făcut fără participarea tuturor 

coproprietarilor: 

a) este valabil, putându-se face un partaj 

suplimentar; 

b) este lovit de nulitate absolută; 

c) este anulabil. 

10. În cazul realizării unei lucrări adăugate 

necesare cu caracter durabil asupra imobilului 

altuia: 

a) proprietarul imobilului nu dobândeşte dreptul 

de proprietate asupra lucrării adăugate necesare, 

decât dacă plăteşte autorului lucrării sporul de 

valoare adus de lucrare imobilului; 

b) proprietarul imobilului dobândeşte dreptul de 

proprietate asupra lucrării adăugate necesare, 

plătind autorului lucrării cheltuielile rezonabile 

făcute de acesta; 

c) proprietarul imobilului dobândeşte dreptul de 

proprietate asupra lucrării adăugate necesare, 

dacă plăteşte autorului lucrării valoarea 

manoperei şi a materialelor. 

11. Dacă cel declarat mort pe cale judecătorească 

este în viaţă: 

a) nu poate solicita, în nicio situaţie, restituirea 

bunurilor sale în natură; 

b) poate cere în termen de un an serviciului de 

stare civilă anularea hotărârii prin care s-a 

declarat moartea; 

c) poate cere, oricând, instanţei de judecată, 

anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea. 

12. Titularul dreptului de uz are dreptul de: 

a) a închiria bunul; 

b) a arenda bunul; 

c) a culege fructele naturale şi industriale numai 

pentru nevoile proprii şi ale familiei sale. 

13. Încălcarea obligaţiei de confidenţialitate în 

negocierile precontractuale: 

a) atrage răspunderea morală a părţii în culpă; 

b) atrage răspunderea juridică a părţii în culpă; 

c) nu atrage răspunderea părţii în culpă. 

14. Promisiunea bilaterală de vânzare-

cumpărare: 
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a) obligă promitentul-cumpărător la plata 

preţului de îndată ce s-a perfectat, în lipsa unei 

stipulaţii contrare; 

b) transferă dreptul de proprietate la momentul 

încheierii promisiunii în formă autentică; 

c) dacă priveşte un drept real imobiliar, se 

notează în cartea funciară pentru opozabilitate 

faţă de terţi. 

15. În cazul morţii mai multor persoane, fără a se 

putea stabili dacă una a supravieţuit alteia: 

a) legea recunoaşte capacitatea de a se moşteni 

una pe alta; 

b) capacitatea de a moşteni este recunoscută 

persoanei decedate care are descendenţi de 

gradul I; 

c) nu au capacitatea de a se moşteni una pe alta. 

16. Capacitatea de exerciţiu anticipată: 

a) poate fi recunoscută de instanţa de judecată la 

împlinirea vârstei de 14 ani; 

b) poate fi recunoscută numai în temeiul 

dispoziţiei primarului în a cărui rază de 

competenţă domiciliază minorul; 

c) poate fi recunoscută de instanţa de judecată 

minorului care a împlinit vârsta de 16 ani. 

17. Hotărârea judecătorească prin care s-a admis 

acţiunea în revendicare: 

a) nu este opozabilă terţului dobânditor; 

b) nu poate fi executată împotriva terţului 

dobânditor; 

c) este opozabilă şi poate fi executată şi 

împotriva terţului dobânditor. 

18. Plata poate fi făcută:  

a) doar de debitor: 

b) de orice persoană, chiar de un terţ în raport cu 

acea obligaţie. 

c) de creditor. 

19. Coproprietarul care, cunoscând cauza de 

nulitate a partajului prin bună-învoială, 

înstrăinează, în tot sau în parte, bunurile 

atribuite: 

a) poate invoca nulitatea relativă a partajului; 

b) nu poate invoca nulitatea relativă a partajului; 

c) poate invoca inopozabilitatea partajului. 

20. Pot veni la moştenire prin reprezentare 

succesorală: 

a) numai descendenţii fraţilor sau surorilor 

defunctului; 

b) clasa colateralilor ordinari; 

c) descendenţii  copiilor defunctului. 

21. Dacă destinatarul refuză oferta de a 

contracta: 

a) va răspunde pentru prejudiciul produs 

expeditorului ofertei; 

b) oferta devine caducă; 

c) refuzul destinatarului nu produce efecte 

juridice. 

22. Partea al cărei consimţământ a fost viciat 

prin dol poate invoca: 

a) nulitatea relativă a contractului numai dacă 

eroarea în care s-a aflat a fost esenţială; 

b) nulitatea absolută a contractului chiar dacă 

eroarea în care s-a aflat nu a fost esenţială; 

c) nulitatea relativă a contractului, chiar dacă 

dolul provine de la reprezentantul celeilalte părţi. 

23. Între rudele din aceeaşi clasă şi cu acelaşi 

grad de rudenie: 

a) moştenirea se împarte pe tulpină; 

b) moştenirea nu se împarte; 

c) moştenirea se împarte în mod egal. 

24. Constituie elemente esenţiale ale cererii de 

chemare în judecată prevăzute de lege sub 

sancţiunea nulităţii: 

a) numele şi prenumele părţilor, obiectul cererii, 

motivele de fapt; 

b) numele şi prenumele părţilor, obiectul cererii, 

motivele de fapt şi de drept, semnătura părţii; 

c) numele şi prenumele părţilor, obiectul cererii, 

motivele de fapt, dovezile pe care se sprijină 

fiecare capăt de cerere. 

25. Promisiunea faptei altuia reprezintă o 

excepţie: 

a) de la principiul libertăţii de voinţă; 

b) aparentă de la principiul pacta sunt servanda; 

c) aparentă de la principiul relativităţii efectelor 

contractului. 

26. Legatul universal: 

a) este numai legatul care conferă unei singure 

persoane vocaţie la întreaga moştenire; 

b) este legatul care conferă uneia sau mai multor 

persoane vocaţie la întreaga moştenire. 

c) este legatul care conferă uneia sau mai multor 

persoane vocaţie la o fracțiune a moştenirii. 

27. Obligaţia gerantului de a se îngriji de 

interesele geratului este o obligaţie: 

a) de diligenţă; 

b) de rezultat; 

c) facultativă. 

28. Partea care a executat integral hotărârea de 

primă instanţă, deşi aceasta nu era susceptibilă 

de executare provizorie:  

a) nu mai are dreptul de a face apel incident; 

b) nu mai are dreptul de a face apel provocat; 
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c) nu mai are dreptul de a face apel principal. 

29. Voinţa de a contracta poate fi exprimată: 

a) în formă scrisă; 

b) numai în formă verbală; 

c) numai printr-un comportament care nu lasă 

nicio îndoială asupra intenţiei de a produce 

efecte juridice. 

30. Efectele nedemnităţii de drept: 

a) pot fi înlăturate expres prin testament sau act 

autentic notarial de către cel care lasă 

moştenirea;  

b) nu pot fi înlăturate; 

c) pot fi înlăturate de cel care lasă moştenirea, cu 

acceptul expres al celorlalți moştenitori cu 

vocaţie la moştenire. 

31. Un termen de judecată fixat de instanţa de 

judecată în şedinţă publică: 

a) poate fi preschimbat la cererea uneia dintre 

părţi pentru motive temeinice; 

b) poate fi preschimbat numai din oficiu; 

c) nu poate fi preschimbat. 

32. Reprezintă o excepţie de procedură 

peremptorie: 

a) excepţia de litispendenţă; 

b) excepţia autorităţii de lucru judecat; 

c) excepţia perimării. 

33. În contractul de mandat cu reprezentare: 

a) efectele actului juridic încheiat de mandatar cu 

terţul în îndeplinirea mandatului, se produc între 

mandatar şi terţ; 

b) mandatarul nu poate încheia o tranzacţie în 

numele mandantului, dacă a fost împuternicit să 

se ocupe de toate afacerile acestuia din urmă; 

c) revocarea mandatului de către mandant 

trebuie să fie expresă. 

34. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice: 

a) începe la naşterea persoanei şi încetează la 

punerea sa sub interdicţie; 

b) este aptitudinea unei persoane de a încheia 

singură acte juridice civile; 

c) încetează la moartea persoanei fizice. 

35. Eroarea este esenţială: 

a) numai când vizează natura contractului; 

b) numai când vizează o eroare de drept; 

c) când poartă asupra identităţii persoanei. 

36. După punerea în întârziere a creditorului:  

a) debitorul suportă riscul imposibilităţii de 

executare; 

b) creditorul preia riscul imposibilităţii de 

executare a obligaţiei, iar debitorul nu e ţinut să 

restituie fructele culese; 

c) debitorul restituie fructele şi suportă riscul 

neexecutării. 

37. În contractul de locaţiune:  

a) locatorul este obligat să suporte reparaţiile  de 

întreţinere curentă ale bunului închiriat; 

b) locatarul este obligat să restituie bunul în 

starea în care l-a primit; 

c) locatarul este obligat să suporte examinarea 

săptămânală a imobilului pe care l-a închiriat, în 

lipsa unei stipulaţii contrare. 

38. În procesul civil dacă instanţa respinge o 

excepţie: 

a) va pronunţa o hotărâre supusă aceloraşi căi de 

atac ca şi hotărârea ce s-ar fi pronunţat pe fond, 

dacă legea nu prevede o altă cale de atac sau 

dacă nu prevede că hotărârea nu este supusă 

niciunei căi de atac; 

b) va pronunţa o încheiere interlocutorie care 

poate fi atacată numai odată cu fondul, dacă 

legea nu dispune altfel; 

c) va pronunţa, după caz, o încheiere 

interlocutorie sau o hotărâre, în raport de natura 

excepţiei. 

39. Numele de familie se dobândeşte: 

a) prin schimbarea stării civile; 

b) prin efectul filiaţiei; 

c) numai prin dispoziţia primarului unităţii 

administrativ teritoriale în a cărui rază teritorială 

se naşte copilul. 

40. Fac parte din clasa colateralilor privilegiaţi: 

a) unchii şi mătuşile defunctului; 

b)fraţii şi surorile defunctului; 

c) descendenţii defunctului: 

41. În contractul de comodat: 

a) comodatarul primeşte folosinţa temporară a 

bunului şi este obligat să restituie la scadenţă 

exact bunul primit, în individualitatea lui; 

b) contractul poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu 

oneros; 

c) nu este recunoscut dreptul comodantului de a 

cere restituirea bunului anterior împlinirii 

termenului contractual în cazul decesului 

comodatarului. 

42. Plata făcută de debitor se impută:  

a) întâi asupra capitalului şi apoi asupra 

dobânzilor; 

b) întâi asupra cheltuielilor, apoi asupra 

dobânzilor şi, la urmă, asupra capitalului; 

c) întâi asupra dobânzilor, apoi asupra 

cheltuielilor şi, la urmă, asupra capitalului. 

43. Sunt moştenitori rezervatari: 
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a) numai soţul supravieţuitor şi descendenţii; 

b) numai descendenţii; 

c) ascendenţii privilegiaţi. 

44. Posesia este clandestină: 

a) dacă se exercită cu intermitenţe anormale; 

b) dacă se exercită astfel încât nu poate fi 

cunoscută; 

c) dacă este utilă. 

45. Capacitatea de a contracta este: 

a) o condiţie esenţială pentru validitatea 

contractului; 

b) o condiţie de formă a contractului; 

c) o condiţie de eficacitate şi specială a 

contractului. 

46. Dreptul de uzufruct se poate constitui: 

a) numai prin act juridic; 

b) prin uzucapiune; 

c) în favoarea unei persoane care nu există. 

47. Contractul este lovit de nulitate absolută: 

a) atunci când rezultă în mod neîndoielnic din 

lege că interesul ocrotit este unul general; 

b) în cazurile în care natura nulităţii nu este 

determinată şi interesul ocrotit este particular; 

c) în cazurile în care natura nulităţii nu reiese în 

chip neîndoielnic din lege. 

48. În ceea ce priveşte probele în procesul civil: 

a) părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei 

de apel de alte dovezi decât cele invocate la 

prima instanţă; 

b) părţile pot invoca în căile de atac omisiunea 

instanţei de a ordona din oficiu probe pe care ele 

nu le au propus şi administrat în condiţiile legii; 

c) dacă o probă nu a fost propusă în condiţiile 

legii, prin excepţie de la sancţiunea decăderii, 

aceasta va putea fi cerută şi încuviinţată în cursul 

procesului dacă există acordul expres al tuturor 

părţilor. 

49. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor: 

a) priveşte toate imobilele cu destinaţia de 

locuinţă aflate în masa succesorală; 

b) este un drept real cu titlu oneros; 

c) se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un 

an de la data  deschiderii moştenirii. 

50. Actele de stare civilă: 

a) sunt înscrisuri sub semnătură privată; 

b) sunt înscrisuri autentice; 

c) fac dovada până la proba contrară pentru ceea 

ce reprezintă constatările personale ale ofiţerului 

de stare civilă. 

51. Nulitatea relativă a persoanei juridice: 

a) poate fi invocată în termen de 3 ani de la data 

înregistrării sau înfiinţării acesteia; 

b) poate fi atrasă, printre altele, de nerespectarea 

formei autentice a actului de înfiinţare; 

c) se acoperă, în toate cazurile, dacă, până la 

închiderea dezbaterilor în faţa primei instanţe de 

judecată, cauza de nulitate a fost înlăturată. 

52. În contractul de donaţie: 

a) donatorul datorează garanţia contra evicţiunii 

întocmai ca şi vânzătorul; 

b) donatorul răspunde pentru evicţiune faţă de 

donatar şi atunci când evicţiunea provine dintr-o 

împrejurare pe care el a cunoscut-o şi nu a 

comunicat-o donatarului la data încheierii 

contractului; 

c) donaţia este anulabilă în caz de leziune. 

53. Excepţia de neexecutare a contractului poate 

fi invocată numai dacă: 

a) obligaţiile reciproce ale părţilor izvorăsc din 

acelaşi contract; 

b) cocontractantul a fost pus în întârziere; 

c) a fost sesizată instanţa de judecată. 

54. Sediul persoanei juridice: 

a) este un element constitutiv al persoanei 

juridice; 

b) este un atribut de identificare al persoanei 

juridice; 

c) nu poate fi dovedit în raporturile cu terţii cu 

menţiunile înscrise în registrele de publicitate 

sau de evidenţă prevăzute de lege pentru 

persoana juridică respectivă. 

55. Persoana care, fără să ştie, lucrează în 

interesul altuia este îndreptăţită la restituire: 

a) potrivit regulilor aplicabile îmbogăţirii fără 

justă cauză; 

b) potrivit regulilor aplicabile gestiunii de 

afaceri; 

c) potrivit regulilor aplicabile plăţii nedatorate. 

56. Persoana juridică încetează prin: 

a) divizare, indiferent de felul acesteia; 

b) constatarea nulităţii; 

c) schimbarea denumirii. 

57. În contractul de donaţie: 

a) în caz de ingratitudine, revocarea donaţiei 

operează de drept;  

b) în executarea contractului, donatorul nu 

răspunde decât pentru dol şi culpă gravă; 

c) donaţia este anulabilă dacă nu respectă 

condiţia de formă prevăzută de lege pentru 

valabilitatea contractului. 

58. În contractul de întreţinere: 
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a) obligaţia de întreţinere este strict personală, 

neputând fi transmisă moştenitorilor, în cazul 

decesului întreţinătorului; 

b) nu se poate cere rezoluţiunea în cazul în care, 

din motive obiective, obligaţia de întreţinere nu 

mai poate fi executată în natură; 

c) în conţinutul obligaţiei de întreţinere, astfel 

cum este ea reglementată de lege, nu intră şi 

obligaţia întreţinătorului de a asigura 

întreţinutului folosinţa unei locuinţe 

corespunzătoare. 

59. În cazul în care reclamantul renunţă la 

judecată: 

a) dacă renunţarea se face după comunicarea 

cererii de chemare în judecată, instanţa îl va 

obliga din oficiu pe reclamant la cheltuielile de 

judecată pe care pârâtul le-a făcut; 

b) nu este necesar acordul expres sau tacit al 

pârâtului, dacă renunţarea se face la primul 

termen la care părţile sunt legal citate; 

c) instanţa va lua act de renunţare şi va dispune 

şi anularea, în tot sau în parte, a hotărârii primei 

instanţe, dacă renunţarea la judecată se face în 

apel. 

60. Dacă niciuna dintre părţi nu face imputaţia 

plăţii:  

a) plata se impută asupra dobânzilor; 

b) plata se impută asupra cheltuielilor cu 

executarea; 

c) plata se impută cu prioritate asupra datoriilor 

ajunse la scadenţă. 

61. Procedura în cursul urmăririi penale: 

a) este secretă; 

b) este publică; 

c) este nepublică. 

62. În caz de pluralitate intermediară de 

infracţiuni: 

a) după rămânerea definitivă a unei hotărâri de 

condamnare, pentru o infracţiune intenţionată, la 

pedeapsa închisorii mai mare de un an, 

condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu 

intenţie pentru care legea prevede închisoarea de 

un an sau mai mare; 

b) după rămânerea definitivă a unei hotărâri de 

condamnare şi până la data la care pedeapsa este 

executată sau considerată ca executată, 

condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune din 

culpă; 

c) limitele speciale ale pedepsei prevăzute de 

lege pentru noua infracţiune se majorează cu 

jumătate. 

63. Infracţiunea de înşelăciune se reţine în formă 

agravată dacă: 

a) s-a produs o pagubă; 

b) făptuitorul pretinde că are calitatea de poliţist; 

c) se urmăreşte un folos patrimonial injust. 

64. Fapta celui care, după producerea unui 

accident de circulaţie soldat cu moartea unei 

persoane, a acceptat să declare că el a condus 

autoturismul, deoarece conducătorul auto nu 

avea permis de conducere constituie: 

a) favorizarea făptuitorului; 

b) tăinuire; 

c) complicitate la ucidere din culpă. 

65. În cazul infracţiunii de furt: 

a) tentativa nu se pedepseşte; 

b) existenţa infracţiunii este condiţionată de un 

anumit scop; 

c) acţiunea penală se pune în mişcare numai din 

oficiu. 

66. Săvârşirea nemijlocită, cu intenţie, de către o 

persoană a unei fapte prevăzute de legea penală, 

la care, din culpă, contribuie cu acte de executare 

o altă persoană: 

a) constituie o participaţie improprie; 

b) constituie o participaţie proprie; 

c) nu constituie o formă a participaţiei penale. 

67. Infracţiunea de vătămare corporală în formă 

agravată se reţine dacă : 

a) este comisă în scopul producerii avortului; 

b) victima este minoră; 

c) este săvârşită în scopul producerii unei 

infirmităţi. 

68. Infracţiunea de omor se comite: 

a) prin acţiune sau inacţiune; 

b) numai prin acţiune; 

c) cu intenţie sau din culpă. 

69. Plângerea prealabilă în procesul penal se 

adresează: 

a) întotdeauna organului de cercetare penală, 

potrivit legii; 

b) organului de cercetare penală sau 

procurorului, potrivit legii; 

c) instanţei de judecată, organului de cercetare 

penală sau procurorului 

70. În cazul infracţiunii de uz de fals : 

a) este necesar ca făptuitorul să cunoască faptul 

că înscrisul este fals; 

b) se pedepseşte tentativa; 

c) nu există infracţiune dacă înscrisul falsificat 

folosit este un înscris sub semnătură privată. 

71. În cazul infracţiunii de violare de domiciliu: 
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a) nu sunt prevăzute forme agravate; 

b) este sancţionată tentativa; 

c) acţiunea penală se pune în mişcare la 

plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

72. Tentativa se pedepseşte în cazul infracţiunii 

de: 

a) luare de mită; 

b) delapidare; 

c) abuz în serviciu. 

73. 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. 

74. Se consideră că fapta este săvârşită cu 

intenţie când făptuitorul: 

a)  prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu îl 

urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui; 

b) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, 

socotind fără temei că el nu se va produce; 

c) nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia 

şi putea să îl prevadă. 

75. Constituie circumstanţă atenuantă legală: 

a) săvârşirea faptei în stare de intoxicaţie 

incompletă preordinată; 

b) săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei 

puternice tulburări sau emoții, determinată de o 

provocare din partea persoanei vătămate, 

produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a 

demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune 

ilicită gravă; 

c) săvârşirea infracţiunii de către un infractor 

major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu 

un minor. 

76. Minorul care răspunde penal poate fi 

condamnat la executarea: 

a) unei pedepse cu închisoarea, dar al cărei 

maxim nu poate depăşi 5 ani; 

b) măsurii educative neprivative de libertate a 

amenzii; 

c) unei măsurii educative privative de libertate, 

dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru 

infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani 

sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă. 

77. Reabilitarea de drept 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 2 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 condamnatul nu a comis o nouă infracţiune. 

78. Desfăşurarea procesului penal în şedinţa de 

judecată se consemnează: 

a) într-o minută semnată de grefier şi de 

preşedintele completului; 

b) într-o încheiere semnată de grefier şi de 

membrii completului de judecată; 

c) într-o încheiere semnată de preşedintele 

completului de judecată şi de grefier. 

79. Începerea urmăririi penale in rem: 

a) nu poate fi dispusă de organul de cercetare 

penală sau de procuror; 

b) poate fi urmată de punerea în mişcare a 

acţiunii penale; 

c) trebuie în mod obligatoriu să fie urmată de 

efectuarea în continuare a urmăririi penale, faţă 

de suspect. 

80. În cazul în care persoana vătămată constituită 

parte civilă în procesul penal părăseşte calea 

penală, în alte situaţii decât cele enumerate de 

lege: 

a) poate promova o acţiune civilă separată, în 

faţa instanţei civile; 

b) pierde dreptul de a obţine acoperirea 

prejudiciului pe cale judiciară; 

c) instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă. 

81. În cazul în care reţine circumstanţe atenuante 

în favoarea inculpatului, instanţa: 

a) este obligată să reducă limitele speciale ale 

pedepsei cu o treime; 

b) are facultatea să reducă minimul special al 

pedepsei cu o treime; 

c) este obligată să reducă maximul special al 

pedepsei cu o treime. 

82. În cazul complicităţii, legătura subiectivă 

între participanţi trebuie să intervină:  

a) obligatoriu, în mod expres, înainte de 

comiterea faptei;  

b) obligatoriu, în mod expres sau tacit, înainte de 

comiterea faptei;  

c) obligatoriu, în mod expres sau tacit, înainte de 

comiterea faptei, cât şi pe parcursul derulării 

activităţii infracţionale. 

83. Infracţiunea continuată: 

a) este o formă a unităţii naturale de infracţiune;  
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b) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege 

pentru infracţiunea săvârşită, al cărei maxim se 

poate majora cu cel mult 3 ani în cazul 

închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul 

amenzii; 

c) presupune că  persoana săvârşeşte cu aceeaşi 

ocazie şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii 

infracţionale, mai multe acte specifice 

conţinutului aceleiaşi infracţiuni. 

84. Deliberarea în procesul penal: 

a) are loc mai întâi asupra chestiunilor de drept şi 

apoi asupra chestiunilor de fapt; 

b) poartă, printre altele, asupra deducerii 

perioadei internării medicale a inculpatului; 

c) are loc cu participarea procurorului. 

85. În cazul tentativei:  

a) limitele speciale ale pedepsei complementare 

a interzicerii exercitării unor drepturi se reduc la 

jumătate; 

b) forma de vinovăţie poate fi diferită de cea care 

ar fi caracterizat infracţiunea respectivă în formă 

consumată; 

c) se reţin aceleaşi circumstanţe agravante 

generale legale ce s-ar fi reţinut şi dacă 

infracţiunea s-ar fi consumat 

86. Martorul vulnerabil: 

a) este un martor ameninţat; 

b) poate fi martorul minor; 

c) nu depune jurământ sau declaraţie solemnă 

dacă este audiat prin mijloace audio-video de 

transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate. 

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

eroare persoana vătămată cu privire la 

împrejurarea că actul pentru a cărui îndeplinire 

făptuitorul a pretins şi primit banii priveşte 

îndatoririle sale de serviciu constituie infracţiune 

de: 

a) înşelăciune; 

b) luare de mită; 

c) trafic de influenţă. 

88. În procesul penal, principiul legalităţii este 

incident: 

a) în toate fazele procesului penal, inclusiv în 

faza de executare; 

b) doar în faza de judecată; 

c) doar în faza de judecată, în faza camerei 

preliminare şi în faza urmăririi penale. 

89. Cercetarea judecătorească în procesul penal: 

a) nu se efectuează în nicio situaţie, dacă 

inculpatul recunoaşte în totalitate faptele reţinute 

în sarcina sa; 

b) debutează în momentul în care cauza se află în 

stare de judecată; 

c) se poate relua dacă inculpatul, în ultimul 

cuvânt, solicită acest lucru. 

90. Constituie prim termen al recidivei existenţa 

unei condamnări la: 

a) pedeapsa închisorii mai mare de un an 

pronunţată pentru săvârşirea unei infracţiuni 

comise din culpă; 

b) pedeapsa închisorii de cel puţin un an 

pronunţată pentru săvârşirea unei infracţiuni 

intenţionate;  

c) pedeapsa închisorii mai mare de un an 

pronunţată pentru săvârşirea unei infracţiuni 

intenţionate. 

91. În cazul traficului de influenţă: 

a) infracţiunea este condiţionată de promisiunea 

determinării de către traficant a funcţionarului 

public la o anumită conduită; 

b) tentativa se pedepseşte; 

c) nu este prevăzută posibilitatea confiscării 

bunurilor primite. 

92. În cauzele penale, judecătoria: 

a) poate judeca, în unele cazuri, contestaţia în 

anulare; 

b) nu are niciodată competenţa de a judeca cereri 

de revizuire şi redeschidere a procesului penal în 

cazul judecăţii în lipsa persoanei condamnate; 

c) va dispune respingerea ca inadmisibilă a 

contestaţiei în anulare, dacă este formulată cu 

neobservarea termenului de 30 de zile. 

93. Dacă până în momentul desistării sau al 

împiedicării producerii rezultatului, făptuitorul 

săvârşeşte acte care constituie o altă infracţiune:  

a) se aplică pedeapsa pentru acea infracţiune, 

însă limitele speciale vor fi reduse cu o treime; 

b) se aplică pedeapsa pentru acea infracţiune; 

c) actele se pedepsesc ca tentativă la infracţiunea 

de la care s-a desistat autorul. 

94. Acţiunea penală se pune în mişcare la 

plângerea prealabilă a persoanei vătămate în 

cazul infracţiunii de: 

a) lovire sau alte violenţe; 

b) vătămare corporală; 

c) rele tratamente aplicate minorului. 

95. Complicele contribuie la comiterea unei 

fapte prevăzute de legea penală: 

a) prin sprijinirea în orice mod, din culpă, a 

autorului; 

b) prin determinarea cu intenţe a autorului; 
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c) prin promisiunea de favorizare a autorului 

făcută înainte de săvârşirea faptei, chiar dacă 

ulterior săvârşirii faptei, promisiunea nu este 

îndeplinită. 

96. În materia infracţiunii de dare de mită : 

a) este prevăzută, alternativ, sancţiunea amenzii; 

b) pedeapsa este mai redusă decât în cazul 

infracţiunii de luare de mită; 

c) este sancţionată tentativa. 

97. Măsurile de siguranţă: 

a) se pot lua numai în situaţia în care 

făptuitorului i s-a aplicat o pedeapsă; 

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

prevăzută de legea penală, nejustificată; 

c) au ca scop pedepsirea făptuitorului. 

98. Atunci când legea prevede pentru 

infracţiunea săvârşită pedepse alternative, 

tentativa la acestă infracţiune se sancţionează: 

a) cu pedeapsa mai grea, ale cărei limite se reduc 

la jumătate; 

b) cu pedepsa mai uşoară, ale cărei limite se 

reduc la jumătate; 

c)cu pedeapsa aleasă dintre cele alternative, ale 

cărei limite se reduc la jumătate. 

99. Tâlhăria este calificată în cazul în care este 

comisă: 

a) asupra unui minor; 

b) de două sau mai multe persoane împreună; 

c) prin simularea de calităţi oficiale. 

100. Există infracţiune de şantaj în cazul în care 

făptuitorul urmăreşte: 

a) dobândirea doar a unui folos injust; 

b) dobândirea în mod injust a unui folos; 

c) dobândirea numai pentru sine în mod injust a 

unui folos. 

 


