
Universitatea din Craiova                                                      Examen licenţă – sesiunea iunie-iulie 2017 

Facultatea de Drept - Specializarea Drept (zi)                                                                                  TIP 2 

 

Caiet tip 2 1 

1. În contractul de vânzare, transferul proprietăţii 

de la vânzător la cumpărător are loc, de regulă: 

a) în momentul încheierii contractului având ca 

obiect bunuri de gen; 

b) în momentul încheierii contractului cu privire 

la un bun mobil determinat, chiar dacă bunul nu 

s-a predat şi preţul nu s-a plătit; 

c) în momentul plăţii preţului şi predării bunului 

imobil. 

2. Următoarea afirmaţie este adevărată: 

a) termenul de acceptare curge din momentul în 

care destinatarul ofertei a luat cunoştinnţă de 

ofertă;  

b) termenul de acceptare curge din momentul în 

care oferta ajunge la destinatar;  

c) termenul de acceptare curge din momentul în 

care ofertantul a expediat oferta prin scrisoare, 

telegramă, e-mail. 

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

putea stabili dacă una a supravieţuit alteia: 

a) moştenirea se va împărţi în mod egal între toţi 

moştenitorii celor doi defuncţi; 

b) acestea nu au capacitatea de a se moşteni una 

pe alta;  

c) moştenirea va fi declarată vacantă; 

4. Clasa I de moştenitori legali este reprezentată 

de : 

a) doar descendenţii de gradul I ai defunctului; 

b) copiii defunctului şi urmaşii lor în linie 

dreaptă;  

c) părinţii defunctului. 

5. Încheierea de admitere în principiu a cererii de 

intervenţie accesorie: 

a) poate fi atacată numai odată cu fondul; 

b) poate fi atacată de partea adversă celei în 

favoarea căreia s-a intervenit numai cu apel în 

termen de 5 zile, care curge de la pronunţare 

pentru partea prezentă, respectiv de la 

comunicare pentru partea lipsă; 

c) poate atacată cu recurs la instanţa ierarhic 

superioară, în cazul în care încheierea a fost 

pronunţată în apel. 

6. Actele juridice civile de conservare sunt: 

a) actele prin a căror încheiere se urmăreşte 

păstrarea unui drept subiectiv civil sau 

preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv 

civil; 

b) actele prin care se urmăreşte o normală punere 

în valoare a unui bun; 

c) actele care au ca scop ieşirea din patrimoniu a 

unui drept.  

7. Nulitatea expresă în procesul civil: 

a) este întotdeauna necondiţionată de existenţa 

unei vătămări; 

b) este caracterizată prin aceea că vătămarea este 

prezumată; 

c) este caracterizată prin aceea că partea 

interesată nu poate face dovada contrară a lipsei 

vătămării. 

8. Încheierea prin care instanţa civilă se pronunţă 

asupra suspendării judecării procesului: 

a) poate fi atacată cu recurs, în mod separat; 

b) poate fi atacată cu recurs odată cu hotărârea ce 

se pronunţă asupra fondului;  

c) este definitivă în toate cazurile. 

9. 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. 

10. Posesia încetează prin: 

a) abandonarea bunului imobil; 

b) înscrierea în cartea funciară a declaraţiei de 

renunţare la dreptul de proprietate asupra unui 

bun mobil; 

c) înstrăinarea bunului. 

11. În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată 

din procesul civil: 

a) reclamantul care renunţă la judecată înainte ca 

pârâtului să îi fie comunicată cererea de chemare 

în judecată nu va putea fi obligat la plata 

cheltuielilor de judecată; 

b) pârâtul aflat de drept în întârziere care a 

recunoscut pretenţiile reclamantului la primul 

termen de judecată la care părţile sunt legal 

citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor 

de judecată; 

c) pot fi acordate de instanţă la cerere sau din 

oficiu. 

12. Locul deschiderii moştenirii dacă ultimul 

domiciliu al defunctului nu este cunoscut este: 

a) la domiciliul succesibilului care a făcut mai 

întâi declaraţia  de acceptare a succesiunii; 

b) la locul din ţară  aflat în circumscripţia 

notarului public  celui dintâi sesizat, dacă în 

această circumscripţie se află cel putin un bun 

imobil al celui care lasă moştenirea;  

c) la locul din ţară  aflat în circumscripţia 

notarului public  celui dintâi sesizat, indiferent 

de locul situării bunurilor rămase în masa 

succesorală. 
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13. Nulitatea relativă: 

a) poate fi invocată din oficiu de instanţa de 

judecată; 

b) este susceptibilă de confirmare; 

c) poate fi invocată numai de o persoană care 

justifică un interes. 

14. Acţiunea posesorie în complângere: 

a) este o acţiune reală şi petitorie; 

b) nu poate fi introdusă împotriva persoanei faţă 

de care există obligaţia de restituire a bunului; 

c) poate fi exercitată numai dacă posesia 

reclamantului a fost de bună-credinţă şi a avut o 

durată de cel puţin şase luni. 

15. Următoarea afirmaţie este adevărată: 

a) declaraţia de revocare a unei oferte irevocabile 

produce efecte; 

b) declaraţia de revocare a unei oferte revocabile 

nu produce efecte; 

c) declaraţia de revocare a unei oferte irevocabile 

nu produce efecte. 

16. În procesul civil, renunţarea la judecată: 

a) se poate face numai prin cerere scrisă; 

b) făcută de unul dintre reclamanţi nu este 

opozabilă celorlalţi reclamanţi; 

c) făcută la primul termen, cu părţile legal citate, 

nu este condiţionată de acordul pârâtului. 

17. Următoarea afirmaţie este falsă: 

a) creditorul poate refuza să primească o plată 

parţială, doar când obligaţia este indivizibilă; 

b) creditorul poate refuza să primească o plată 

parţială, chiar dacă obligaţia este divizibilă; 

c) debitorul poate face o plată parţială, dacă 

există prevedere contractuală în acest sens. 

18. Consimţământul: 

a) este o condiţie de fond, esenţială şi de 

validitate a actului juridic civil; 

b) este o condiţie de formă, esenţială şi specială 

a actului juridic civil; 

c) este o condiţie de fond, de validitate şi 

specială a actului juridic civil. 

19. Plata făcută cu bună-credinţă unui creditor 

aparent produce următoarele efecte: 

a) creditorul aparent este obligat să restituie 

debitorului plata primită; 

b) creditorul aparent este obligat să restituie 

adevăratului creditor plata primită; 

c) debitorul are obligaţia de a face plata 

adevăratului creditor. 

20. În contractul de întreţinere: 

a) decesul debitorului întreţinerii conduce la 

încetarea contractului, fără ca obligaţia de 

întreţinere să poată fi executată de moştenitorii 

săi; 

b) durata întreţinerii depinde în toate cazurile de 

durata vieţii întreţinutului; 

c) debitorul întreţinerii are obligaţia de a-l în 

mormânta pe întreţinut, atunci când întreţinerea 

are caracter viager ori creditorul decedează în 

cursul duratei contractului. 

21. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice 

reprezintă: 

a) aptitudinea persoanei fizice de a avea drepturi 

şi obligaţii civile; 

b) aptitudinea persoanei fizice de a încheia acte 

juridice civile; 

c) aptitudinea persoanei fizice de a exercita 

drepturi şi obligaţii civile. 

22. Cererea reconvenţională: 

a) este obligatorie în cazurile în care 

întâmpinarea este obligatorie; 

b) este o cerere incidentală; 

c) se judecă odată cu cererea principală şi nu 

poate fi disjunsă. 

23. Următoarea afirmaţie este adevărată: 

a) cheltuielile suplimentare cauzate creditorului 

de faptul executării parţiale a obligaţiei sunt în 

sarcina debitorului; 

b)cheltuielile suplimentare cauzate creditorului 

de faptul executării parţiale a obligaţiei sunt în 

sarcina creditorului; 

c) cheltuielile suplimentare cauzate creditorului 

de faptul executării parţiale a obligaţiei sunt în 

sarcina creditorului, atunci când creditorul 

acceptă o asemenea executare; 

24. Cel care gestionează, fără să ştie, afacerile 

altei persoane, pentru a obţine restituirea 

cheltuielilor făcute cu această ocazie trebuie să 

promoveze: 

a) o acţiune întemeiată pe gestiunea de afaceri; 

b) o acţiune întemeiată pe plata nedatorată; 

c) o acţiune întemeiată pe îmbogăţirea fără justă 

cauză. 

25. Termenul, ca modalitate a actului juridic 

civil este: 

a) întotdeauna un eveniment viitor şi nesigur ca 

îndeplinire; 

b) un eveniment viitor şi sigur ca îndeplinire; 

c) întocmai ca şi condiţia, un eveniment viitor şi 

sigur ca realizare. 

26. Revocarea donaţiei pentru ingratitudine: 

a) poate fi promovată numai de donator şi, în 

mod excepţional, de moştenitorii lui, dacă 
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donatorul a decedat în termenul de prescripţie al 

acestei acţiuni, fără să-l fi iertat pe donatar; 

b) poate fi introdusă în termenul de 2 ani de la 

data descoperirii faptei de ingratitudine şi a 

autorului ei; 

c) are ca efect obligaţia donatarului de a restitui 

fructele percepute de la data încheierii 

contractului. 

27. 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 anulabilă. 

28. Ascendenţii ordinari pot veni la moştenire: 

a) în concurs cu descendenţii defunctului; 

b) în concurs cu colateralii ordinari; 

c) în concurs cu soţul supravieţuitor. 

29. Contractul de împrumut de consumaţie: 

a) are ca obiect o sumă de bani sau bunuri 

fungibile si consumptibile; 

b) este prin esenţa sa un contract cu titlu gratuit; 

c) necesită capacitatea părţilor de a încheia acte 

de administrare şi conservare. 

30. Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are: 

a) capacitate de exerciţiu restrânsă; 

b) capacitatea de exerciţiu deplină; 

c) capacitate de exerciţiu anticipată. 

31. În cazul în care părţile au convenit ca un 

contract să fie încheiat într-o anumită formă pe 

care legea nu o cere, dacă forma nu a fost 

respectată: 

a) contractul este lovit de nulitate absolută; 

b) contractul este anulabil; 

c) contractul se socoteşte valabil. 

32. Sunt condiţii generale pentru validitatea unui 

act juridic civil: 

a) capacitatea de a încheia acte juridice civile, 

consimţământul, obiectul, cauza şi forma pentru 

validitatea actului juridic civil; 

b) capacitatea de a încheia acte juridice civile, 

consimţământul părţii care se obligă, obiectul 

determinat şi licit, cauza licită şi morală; 

c) capacitatea de a încheia acte juridice civile, 

consimţământul, obiectul, cauza şi forma pentru 

probarea actului juridic civil. 

33. Renunţarea la moştenire: 

a) nu poate fi revocată; 

b) poate fi revocată în termen de 12 luni de la 

depunerea declaraţiei de renunţare la moştenire; 

c) poate fi revocată în tot cursul termenului de 

opţiune succesorală, numai dacă moştenirea nu a 

fost deja acceptată de alţi succesibili care au 

vocaţie la partea ce ar reveni renunţătorului. 

34. În situaţia în care două cereri identice, ca 

părţi, obiect şi cauză, se află în curs de judecare 

pe rolul a două instanţe diferite, deopotrivă 

competente, una în apel şi cealaltă în recurs, iar 

partea interesată invocă acest aspect în faţa 

ambelor instanţe: 

a) instanţa de apel va respinge cererea ca urmare 

a intervenţiei autorităţii de lucru judecat a 

hotărârii pronunţate în apel şi, ulterior, atacată cu 

recurs; 

b) instanţa de apel va suspenda judecata până la 

soluţionarea recursului; 

c) dosarul va fi trimis de îndată instanţei de 

recurs, ca efect al litispendenţei. 

35. Dreptul de superficie: 

a) se poate constitui pe o durată de cel mult 99 

de ani; 

b) se poate constitui numai asupra unui bun 

mobil; 

c) încetează numai la expirarea termenului 

pentru care a fost instituit. 

36. Persoana fizică dispărută în împrejurări 

deosebite, precum inundaţii sau cutremur, care 

îndreptăţesc a se presupune decesul, poate fi 

declarată moartă prin hotărâre judecătorească: 

a) dacă au trecut cel puţin şase luni de la data 

împrejurării în care a dispărut; 

b) dacă au trecut cel puţin doi ani de la data 

împrejurării în care a dispărut; 

c) fără a se aştepta trecerea vreunui termen de la 

dispariţie. 

37. Autoritatea de lucru judecat în procesul civil: 

a) priveşte numai dispozitivul hotărârii; 

b) poate privi considerentele pe care se sprijină 

hotărârea; 

c) nu poate purta asupra considerentelor prin 

care s-a rezolvat o chestiune litigioasă. 

38. Pot veni la moştenire prin reprezentare 

succesorală: 

a) copiii defunctului; 

b) numai descendenţii copiilor defunctului şi 

descendenţii fraţilor şi surorilor; 

c) descendenţii oricăror moştenitori care fac 

parte din una dintre cele patru clase de 

moştenitori. 

39. Actele juridice ale minorului cu capacitate de 

exerciţiu restrânsă: 
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a) se încheie de către părinte, respectiv tutore; 

b) se încheie de către minor cu încuviinţarea 

părinţilor sau a tutorelui, iar în cazurile 

prevăzute de lege şi cu autorizarea instanţei de 

judecată; 

c) se încheie de către minor, singur. 

40. În cazul obligaţiilor solidare, remiterea de 

datorie consimţită unuia dintre debitorii solidari 

prin remiterea de bunăvoie debitorului a 

înscrisului sub semnătură privată constatator al 

creanţei are următoarele efecte: 

a) nu îi liberează pe ceilalţi codebitori; 

b) îi liberează şi pe ceilalţi codebitori; 

c) ceilalţi codebitori îşi păstreză dreptul de regres 

contra debitorului beneficiar al remiterii de 

datorie. 

41. Uzufructul poate înceta: 

a) prin ajungere la termen; 

b) prin neuz timp de 5 ani; 

c) numai prin renunţarea la uzufruct. 

42. Eliberarea unei chitanţe în care se 

consemnează primirea prestaţiei principale are 

următoarele consecinţe: 

a) dă naştere prezumţiei absolute a executării 

prestaţiilor accesorii; 

b) nu stinge obligaţia debitorului pentru 

prestaţiile accesorii; 

c) dă naştere prezumţiei relative a executării 

prestaţiilor accesorii. 

43. În contractul de mandat: 

a) forma contractului este solemnă, dacă actul 

juridic ce urmează a fi încheiat de mandatar este 

un act autentic ad validitatem; 

b) mandatarul este obligat să îndeplinească 

mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun 

proprietar; 

c) mandatul general permite mandatarului 

efectuarea oricărui act juridic în numele şi pe 

seama mandantului. 

44. În ceea ce priveşte bunul aflat în 

coproprietate obişnuită este necesar acordul 

unanim al coproprietarilor în cazul: 

a) actelor juridice cu titlu gratuit; 

b) locaţiunilor încheiate pe termen mai mare de 2 

ani; 

c) actelor de administrare. 

45. Vânzătorul răspunde pentru viciile ascunse 

ale lucrului vândut: 

a) indiferent de timpul trecut de la perfectarea 

contractului până la data ivirii şi denunţării 

viciului; 

b) numai dacă aceste vicii fac lucrul impropriu 

întrebuinţării după destinaţie; 

c) şi este obligat să plătească daune-interese 

cumpărătorului, numai dacă a tăinuit viciul. 

46. Încheierea de respingere a excepţiei de 

necompetenţă materială în procesul civil: 

a) nu poate fi atacată; 

b) poate fi atacată numai odată cu hotărârea 

pronunţată în cauză; 

c) poate fi atacată separat cu recurs. 

47. Violenţa atrage anularea actului juridic civil: 

a) numai atunci când este îndreptată împotriva 

părţii care încheie actul juridic civil; 

b) şi atunci când este îndreptată împotriva unei 

persoane apropiate părţii al cărei consimţământ a 

fost viciat; 

c) numai dacă provine de la cealaltă parte. 

48. În contractul de locaţiune: 

a) ambele părţi pot denunţa unilateral contractul 

încheiat pe o durată nedeterminată; 

b) în cazul decesului locatarului, contractul nu 

poate fi continuat de moştenitorii lui; 

c) contractul trebuie încheiat în formă autentică 

ad validitatem. 

49. Sunt elemente constitutive ale persoanei 

juridice: 

a) organizarea de sine-stătătoare, patrimoniul 

propriu şi scopul licit şi moral; 

b) organizarea de sine-stătătoare, patrimoniul 

propriu şi sediul; 

c) denumirea, patrimoniul propriu şi sediul. 

50. Fiecare coproprietar poate să facă asupra 

bunului comun, fără acordul celorlalţi 

coproprietari: 

a) acte de administrare; 

b) acte de dispoziţie; 

c) acte de conservare. 

51. În cazul în care a realizat lucrarea cu 

materialele altuia: 

a) proprietarul imobilului devine proprietarul 

lucrării putând fi obligat la desfiinţarea acesteia; 

b)proprietarul imobilului devine proprietarul 

lucrării putând fi obligat la restituirea 

materialelor întrebuinţate; 

c) proprietarul imobilului devine proprietarul 

lucrării neputând fi obligat la desfiinţarea 

acesteia sau la restituirea materialelor 

întrebuinţate. 

52. Obiectul actului juridic civil: 

a) constă în operaţiunea juridică; 

b) poate fi determinabil; 
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c) reprezintă prestaţia la care se angajează 

debitorul. 

53. Cauzele de nulitate a contractului pot fi 

suprimate: 

a) prin acordul expres al părţilor; 

b) prin acordul expres al părţilor sau prin 

dispoziţia legii; 

c) prin dispoziţia legii. 

54. Garanţia contra evicţiunii rezultată din fapta 

vânzătorului: 

a) poate fi înlăturată prin clauză contractuală 

expresă; 

b) este angajată numai pentru faptele anterioare 

vânzării şi necunoscute de cumpărător; 

c) este angajată atât pentru o tulburare de drept 

cât şi pentru o tulburare de fapt. 

55. În cazul răspunderii pentru fapta proprie, 

instanţa civilă: 

a) nu este legată de hotărârea penală definitivă 

de achitare în ceea ce priveşte vinovăţia 

autorului faptei ilicite; 

b) este legată de hotărârea penală definitivă de 

încetare a procesului penal în ceea ce priveşte 

vinovăţia autorului faptei ilicite; 

c) este legată de hotărârea penală definitivă de 

achitare în ceea ce priveşte vinovăţia autorului 

faptei ilicite. 

56. Dovada domiciliului de drept comun şi a 

reşedinţei se face cu: 

a) menţiunile din cartea de identitate şi din 

certificatul de naştere; 

b) menţiunile din cartea de identitate; 

c) orice mijloc de probă. 

57. Modificarea cererii de chemare în judecată: 

a) poate fi făcută, de regulă, numai până la 

primul termen la care reclamantul este legal 

citat; 

b) poate fi făcută numai până la primul termen la 

care toate părţile sunt legal citate; 

c) poate fi făcută numai până la momentul 

depunerii răspunsului la întâmpinare. 

58. Testamentul: 

a) poate conţine numai prevederi cu privire la  

bunurile care fac parte din patrimoniul 

succesoral; 

b) poate conţine prevederi cu privire la  bunurile 

care fac parte din patrimoniul succesoral, partaj, 

recunoaşteri de filiaţie; 

c) poate conţine numai prevederi cu privire la  

desemnarea directă sau indirectă a legatarului. 

59. Constituie posesie: 

a) exercitarea stăpânirii unui bun de către 

locatar; 

b) exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului 

de proprietate asupra unui bun de către persoana 

care îl stăpâneşte şi care se comportă ca un 

proprietar; 

c) stăpânirea bunului de către un coproprietar în 

proporţie cu cota parte ce revine celuilat 

coproprietar. 

60. Constituie modalităţi ale actului juridic civil: 

a) eroarea şi dolul; 

b) termenul, condiţia şi sarcina; 

c) violenţa şi leziunea. 

61. Constituie infracţiune de furt calificat: 

a) furtul săvârşit prin violenţă; 

b) furtul săvârşit între soţi; 

c) furtul săvârşit prin violare de domiciliu. 

62. 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. 

63. Infracţiunea de viol în formă simplă nu 

absoarbe infracţiunea de: 

a) lovire sau alte violenţe; 

b) vătămare corporală; 

c) ameninţare. 

64. 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. 

65. 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. 

66. Infracţiunea de înşelăciune se comite: 

a) numai cu intenţie directă; 

b) atât cu intenţie directă, cât şi cu intenţie 

indirectă; 

c) atât cu intenţie, cât şi din culpă. 

67. Inculpatul D.E. a luat arma de vânătoare 

aparţinând tatălui sau, fără ştirea acestuia, şi a 

comis infracţiunea de braconaj constând în 

uciderea în condiţii ilegale a 3 iepuri. 
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În ceea ce priveşte măsura de siguranţă constând 

în confiscarea specială a bunului care a servit la 

săvârşirea infracţiunii, precizaţi care dintre 

următoarele soluţii este cea legală. 

a) confiscarea armei de vânătoare; 

b) confiscarea de la proprietar a contravalorii 

armei în lei; 

c) confiscarea de la inculpat a contravalorii 

armei în lei. 

68. Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă cu 

închisoarea este: 

a) obligatorie în cazul condamnaţilor, bărbaţi sau 

femei, care au împlinit vârsta de 60 de ani; 

b) obligatorie în cazul condamnaţilor, bărbaţi sau 

femei, care au împlinit vârsta de 65 de ani; 

c) facultativă, în cazul condamnaţilor bărbaţi sau 

femei care au împlinit vârsta de 65 de ani 

69. 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. 

70. Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare 

dacă: 

a) a intervenit amnistia; 

b) a intervenit graţierea; 

c) a intervenit decesul părţii vătămate. 

71. 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. 

72. Infracţiunea de fals intelectual poate fi 

săvârşită: 

a) din culpă; 

b) numai cu intenţie directă; 

c) cu intenţie directă sau indirectă. 

73. Constituie omor calificat: 

a) omorul săvârşit pe motiv de gelozie; 

b) omorul săvârşit asupra a două persoane din 

care doar una decedează; 

c) omorul săvârşit asupra unei femei gravide. 

74. Inculpatul a furat dintr-un autoturism un 

radiocasetofon pe care l-a vândut unui 

necunoscut pentru suma de 300 lei. Persoana 

vătămată a precizat că valoarea 

radiocasetofonului era de 100 lei şi s-a constituit 

parte civilă cu această sumă. Precizaţi dacă 

instanţa trebuia să dispună: 

a) confiscarea de la inculpat a sumei de 300 de 

lei obţinută prin vânzarea radiocasetofonului; 

b) obligarea inculpatului la despăgubiri către 

persoana vătămată în sumă de 300 de lei; 

c) obligarea inculpatului la despăgubiri în sumă 

de 100 de lei către persoana vătămată şi 

confiscarea de la inculpat a sumei de 200 de lei. 

75. Ca pedeapsă complementară publicarea 

hotărârii de condamnare se dispune: 

a) în mod obligatoriu şi în integralitate pe 

cheltuiala statului; 

b) în mod facultativ şi în integralitate pe 

cheltuiala condamnatului; 

c) în mod facultativ în rezumat pe cheltuiala 

condamnatului 

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. 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. 

78. 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. 

79. Există intenţie indirectă atunci când: 

a) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale şi, 

deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea 

producerii lui; 

b) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, 

urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei 

fapte; 

c) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, dar 

nu îl acceptă, socotind fără temei că el nu se va 

produce. 

80. Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi 

mai mare: 

a) decât pedeapsa aplicată autorului; 
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b) decât pedeapsa aplicată autorului, în urma 

reducerii, ca efect al circumstanţelor atenuante; 

c) decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta 

săvârşită de autor. 

81. X a formulat o plângere prealabilă împotriva 

fostului său soţ Y, deoarece acesta nu a plătit 

pensia de întreţinere pentru minorul M. timp de 7 

luni. Până la rămânerea definitivă a hotărârii de 

condamnare, Y a plătit pensia de întreţinere 

restantă. În această situaţie: 

a) fapta lui Y nu se pedepseşte; 

b) fapta lui Y nu îndeplineşte condiţiile de 

tipicitate ale infracţiunii de abandon de familie; 

c) instanţa poate dispune suspendarea executării 

pedepsei sub supraveghere. 

82. Infracţiunea de violare de domiciliu se 

comite, din punct de vedere subiectiv: 

a) numai cu intenţie directă; 

b) cu intenţie directă sau indirectă; 

c) atât cu intenţie, cât şi din culpă. 

83. Făptuitorul escaladează gardul şi pătrunde în 

curtea părţii vătămate, dar, când se apropie de 

uşa locuinţei pentru a intra, este surprins de 

partea vătămată, se sperie şi fuge. În această 

situaţie, făptuitorul: 

a) răspunde pentru infracţiunea de violare de 

domiciliu în formă consumată; 

b) comite tentativă la infracţiunea de violare de 

domiciliu; 

c) nu săvârşeşte nicio infracţiune. 

84. 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. 

85. Inculpatul ştie că soţia sa este gravidă şi nu 

doreşte copilul. De aceea o bate cu intenţia de a-i 

provoca pierderea sarcinii, lucru care se şi 

produce. În sarcina inculpatului va fi reţinută 

infracţiunea de: 

a) vătămare corporală în formă agravată (care a 

produs avortul); 

b) vătămare corporală în concurs cu întreruperea 

cursului sarcinii; 

c) întreruperea cursului sarcinii în formă 

agravată (care a avut ca urmare vătămarea 

corporală). 

86. Fapta celui care a primit autoturismul furat 

anterior de altul pentru a-l vopsi în altă culoare 

astfel încât acesta să nu mai fie recunoscut 

constituie: 

a) tăinuire; 

b) complicitate la furt; 

c) favorizarea făptuitorului. 

87. Constituie circumstanţă agravantă a 

infracţiunii de înşelăciune: 

a) dacă s-a produs o pagubă; 

b) prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase; 

c) prin inducerea în eroare a unei persoane. 

88. 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 trei ani; 

b) în cazul închisorii de cel mult de trei ani pe 

durata unui termen de încercare cuprins între doi 

şi patru ani; 

c) în cazul amenzii sau al închisorii de cel mult 

doi ani pe durata unui termen de supraveghere 

cuprins între un an şi doi ani. 

89. Infracţiunea de loviri sau vătămări 

cauzatoare de moarte se comite, din punct de 

vedere subiectiv, cu: 

a) intenţie indirectă; 

b) praeterintenţie; 

c) culpă cu prevedere. 

90. În conformitate cu prevederile noului Cod 

penal constituie cauză de neimputabilitate: 

a) stare de intoxicaţie involuntară completă; 

b) stare de intoxicaţie preordinată; 

c) stare de intoxicaţie completă voluntară sau 

involuntară. 

91. 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. 

92. Se pedepseşte tentativa pentru infracţiunile 

de: 

a) abuz de încredere; 

b) gestiune frauduloasă; 

c) înşelăciune. 

93. Prin locul săvârşirii infracţiunii se înţelege: 

a) locul unde a fost prins făptuitorul; 

b) locul unde locuieşte persoana vătămată; 
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c) locul unde s-a desfăşurat activitatea 

infracţională, în totul sau în parte, ori locul unde 

s-a produs urmarea acesteia. 

94. Infracţiunea de luare de mită: 

a) are un subiect activ calificat; 

b) se pedepseşte dacă rămâne în forma tentativei; 

c) se comite şi cu intenţie, şi din culpă. 

95. În procesul penal încălcarea dispoziţiilor 

referitoare la publicitatea şedinţei de judecată 

atrage: 

a) nulitatea relativă; 

b) nulitatea absolută; 

c) nulitatea virtuală. 

96. După ce a amplasat un dispozitiv cu efect 

întârziat în stare de funcţionare pentru 

producerea unei explozii într-un imobil, înainte 

de producerea deflagraţiei inculpatul a înştiinţat 

autorităţile competente despre fapta sa prin 

serviciul 112, însă acestea nu au intervenit, iar 

explozia s-a produs, situaţie de fapt în urma 

căreia: 

a) inculpatul nu răspunde penal pentru 

infracţiunea de distrugere deoarece s-a sistat; 

b) inculpatul nu răspunde penal pentru 

infracţiunea de distrugere dacă autorităţile 

competente nu au intervenit în timp util din 

motive ce le sunt imputabile; 

c) inculpatul răspunde penal pentru infracţiunea 

de distrugere indiferent de faptul că autorităţile 

competente nu au intervenit din motive 

imputabile sau neimputabile. 

97. În luna decembrie 2013 inculpatul D.E. a fost 

condamnat definitiv la pedeapsa de 1 an 

închisoare cu executare prin suspendare sub 

supraveghere pentru comiterea infracţiunii de 

furt. La data de 1 aprilie 2014 acelaşi inculpat a 

fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare 

pentru comiterea infracţiunii de violare de 

domiciliu. 

În raport de cele două condamnări precizaţi dacă: 

a) inculpatul este recidivist, iar pedeapsa 

rezultantă trebuia aplicată conform regulilor 

referitoare la recidiva postcondamnatorie 

prevăzute de noul Cod penal; 

b) a existat pluralitate intermediară, iar pedeapsa 

rezultantă trebuia aplicată conform regulilor de 

sancţionare a concursului de infracţiuni 

prevăzute de noul Cod penal; 

c) inculpatul nu era recidivist, iar cele două 

pedepse trebuiau executate în cumul artimetic 

conform prevederilor noului Cod penal. 

98. Se urmăreşte la plângerea prealabilă a părţii 

vătămate: 

a) furtul săvârşit între vecini; 

b) furtul comis de la vărul primar al soţiei; 

c) furtul săvârşit de către minor în paguba 

tutorelui său. 

99. Tentativa nu se pedepseşte la infracţiunea de: 

a) uz de fals ; 

b) fals în înscrisuri sub semnătură privată ; 

c) fals intelectual. 

100. Infracţiunea de trafic de influenţă se 

săvârşeşte: 

a) de orice persoană; 

b) numai de un funcţionar public; 

c) numai de un funcţionar public ce exercită o 

funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. 

 


