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1. Fapta prin care un conducător auto a 
accidentat pe trecerea de pietoni 3 persoane din 
care două au decedat şi una a suferit o vătămare 
ce necesită pentru vindecare 8 zile de îngrijiri 
medicale constituie: 
a) o infracţiune de ucidere din culpă; 
b) un concurs între două infracţiuni de ucidere 
din culpă; 
c) două infracţiuni de ucidere din culpă şi o 
infracţiune de vătămare corporală din culpă 
aflate în concurs. 
2. Transformarea precarităţii în posesie se poate 
produce când: 
a) deţinătorul lucrului primeşte cu bună-credinţă 
de la o a treia persoană, alta decât adevăratul 
proprietar, un titlu translativ de proprietate în 
privinţa lucrului; 
b) posesorul cumpără lucrul de la adevăratul 
proprietar; 
c) detentorul precar dobândeşte cu titlu oneros 
lucrul de la adevăratul proprietar. 
3. Constituie condiţii pentru a fi parte în procesul 
civil: 
a) afirmarea unui drept şi a unui interes legitim, 
obiectul şi cauza; 
b) obiectul şi cauza; 
c) capacitatea procesuală, calitatea procesuală, 
dreptul şi interesul. 
4. Au valoare de adevăr următoarele afirmaţii: 
a) capacitatea de exerciţiu restrânsă aparţine 
numai minorilor între 14 şi 18 ani; 
b) capacitatea de exerciţiu deplină se dobândeşte 
la împlinirea vârstei de 16 ani; 
c) capacitatea de folosinţă încetează prin punerea 
sub interdicţie judecătorească. 
5. Beneficiul de inventar încetează: 
a) prin renunţarea moştenitorului la beneficiul de 
inventar 
b) prin expirarea termenului de opţiune 
succesorală 
c) numai la cererea moştenitorilor rezervatari  
6. Pentru a ne afla în prezenta reprezentarii 
succesorale,  persoana reprezentată: 
a) trebuie să  fi decedat înaintea lui de cujus 
b) trebuie să  fi decedat după  de cujus 
c) trebuie să fi renunţat la succesiunea lui de 
cujus  
7. Capacitatea de exerciţiu deplină: 
a) se dobândeşte la naştere pentru că orice 
persoană are drepturi şi obligaţii; 
b) încetează prin moartea persoanei fizice; 

c) poate înceta numai în situaţia punerii sub 
interdicţie judecătorească a persoanei fizice. 
8. Subiectul activ al infracţiunii de luare de mită 
este: 
a) orice funcţionar; 
b) necircumstanţiat; 
c) doar un funcţionar public. 
9. Persoana vătămată poate fi ascultată ca 
martor: 
a) când participă la proces în calitate de parte 
civilă; 
b) când participă la proces în calitate de parte 
vătămată; 
c) când nu este constituită parte civilă sau parte 
vătămată. 
10. Actele juridice solemne sunt: 
a) actele pentru încheierea valabilă a cărora se 
pretinde pe lângă manifestarea de voinţă 
respectarea unor cerinţe de formă prevăzute 
expres de lege; 
b) încheiate numai de notarul public; 
c) actele care se încheie prin simpla manifestare 
de voinţă a părţilor. 
11. Acţiunea posesorie generală poate fi folosită: 
a) pentru apărarea posesiei numai atunci când 
tulburarea s-a produs prin violenţă; 
b) pentru a face să înceteze orice fel de tulburare 
a posesiei; 
c) numai pentru a face să înceteze deposedarea 
prin violenţă a posesiei. 
12. În cadrul dezbaterilor judiciare preşedintele 
completului de judecată dă cuvântul în 
următoarea ordine prevăzută de lege: 
a) inculpatul, partea vătămată, partea civilă, 
partea responsabilă civilmente, procurorul; 
b) procurorul, inculpatul, partea vătămată, partea 
civilă, partea responsabilă civilmente. 
c) procurorul, partea vătămată, partea civilă, 
partea responsabilă civilmente şi inculpatul  
13. Condiţiile răspunderii civile delictuale sunt: 
a) existenţa unei fapte ilicite care constă în 
nerespectarea unei obligaţii contractuale 
b) vinovăţia celui ce săvârşeşte o faptă ilicită 
c)  punerea în întârziere a debitorului  
14. Are capacitate de exerciţiu restrânsă: 
a) persoana fizică de 15 ani pusă sub interdicţie 
judecătorească; 
b) persoana fizică de 16 ani; 
c) persoana fizică care a împlinit 18 ani. 
15. Procurorul dispune încetarea urmăririi penale 
atunci când: 
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a) fapta nu există; 
b) fapta a fost săvârşită de un minor de 13 ani; 
c) făptuitorul care a furat un televizor de la 
bunicul său s-a împăcat cu acesta. 
16. Constituie efecte ale hotărârii judecătoreşti: 
a) punerea în întârziere a pârâtului şi 
dezinvestirea instanţei; 
b) autoritatea de lucru judecat şi dezinvestirea 
instanţei; 
c) dezinvestirea instanţei, punerea în întârziere a 
pârâtului şi autoritatea de lucru judecat. 
17. Tentativa este posibilă la infracţiunile: 
a) comisive; 
b) de obicei; 
c) preterintenţionate. 
18. Tâlhăria este o infracţiune: 
a) de obicei; 
b) simplă; 
c) complexă. 
19. Pentru încheierea valabilă de către minorul 
de 14-18 ani a unui act de dispoziţie este 
necesară: 
a) doar încuviinţarea ocrotitorului legal; 
b) numai încuviinţarea prealabilă a autorităţii 
tutelare; 
c) atât încuviinţarea ocrotitorului legal cât şi 
încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. 
20. Constrângerea mituitorului, prin orice 
mijloace, de către cel care a luat mita constituie: 
a) cauză de nepedepsire; 
b) circumstanţă atenuantă; 
c) cauză care înlătură caracterul penal al faptei. 
21. Repararea pagubei în cazul acţiunii civile din 
cadrul procesului penal se face: 
a) în natură; 
b) prin plata unei despăgubiri băneşti; 
c) în natură sau prin plata unei despăgubiri 
băneşti, în măsura în care repararea în natură nu 
este cu putinţă. 
22. Constituie cazuri de revocare a donaţiei 
pentru ingratitudine: 
a) dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului, 
însă numai dacă există o hotărâre penală 
definitivă de condamnare; 
b) dacă donatarul a refuzat să-i acorde 
donatorului ajutor alimentar pe motiv că sunt alte 
persoane obligate legal la întreţinerea sa; 
c) dacă donatorul a decedat ca urmare a 
loviturilor cauzatoare de moarte săvârşite de 
donatar.  

23. Săvârşirea infracţiunii de tăinuire de către soţ 
sau rudă apropiată: 
a) se pedepseşte; 
b) nu se pedepseşte; 
c) constituie circumstanţă atenuantă. 
24. Rezerva succesorala a soţului supravietuitor 
în concurs cu descendenţii este: 
a) 1/4  
b) 1/8 
c) 1/2  
25. Constituie cazuri care împiedică punerea în 
mişcare sau exercitarea acţiunii penale: 
a) existenţa unor cauze de nepedepsire; 
b) lipsa justificată a învinuitului sau inculpatului 
de la procesul penal; 
c) sustragerea învinuitului sau inculpatului de la 
procesul penal. 
26. Mobilul comiterii infracţiunii este: 
a) o formă a intenţiei; 
b) o formă a culpei; 
c) un subelement secundar al laturii subiective a 
infracţiunii  
27. Asemănările dintre nulitate şi rezoluţiune 
sunt următoarele: 
a) cauzele sunt contemporane momentului 
încheierii actului juridic civil 
b) ambele sunt cauzate de ineficacitate a actului 
juridic civil 
c) se aplică oricărui act juridic civil  
28. În cazul în care proprietarul unui bun mobil, 
privit individual, s-a desesizat voluntar de acesta, 
iar bunul a intrat în posesia utilă a unui terţ 
dobânditor de bună-credinţă, proprietarul 
bunului: 
a) poate introduce acţiune în revendicare, în 
termen de 3 ani de la desesizare; 
b) poate introduce acţiune în revendicare 
oricând, având în vedere că acţiunea în 
revendicare este imprescriptibilă; 
c) nu poate introduce acţiunea în revendicare în 
cazul menţionat.  
29. În cazul donaţiei încheiate între absenţi: 
a) donatorul trebuie să fie capabil în momentul 
emiterii ofertei de donaţie, în momentul 
acceptării ofertei de către donatar şi în momentul 
comunicării acceptării ofertei; 
b) donatorul poate revoca oferta numai până în 
momentul acceptării ofertei de către donatar; 
c) decesul donatarului duce la caducitatea ofertei 
de donaţie dacă decesul a intervenit după 
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acceptarea ofertei, dar anterior comunicării 
acceptării către donator.  
30. Activitatea complicelui la săvârşirea unei 
infracţiuni se concretizează prin: 
a) acte de executare directe şi nemijlocite; 
b) înlesnirea în orice mod a săvârşirii unei fapte 
prevăzute de legea penală; 
c) determinarea autorului să săvârşească o faptă 
prevăzută de legea penală. 
31. Nu pot forma cel de-al doilea termen al 
recidivei infracţiunile: 
a) care au fost amnistiate; 
b) pentru care legea prevede pedeapsa închisorii 
mai mare de un an; 
c) săvârşite cu intenţie. 
32. În cazul proprietăţii comune pe cote-părţi: 
a) fiecare titular este proprietar exclusiv al unei 
fracţiuni materiale din bun; 
b) fiecare titular are o cotă-parte ideală şi 
abstractă din dreptul de proprietate asupra 
bunului; 
c) bunul aparţine tuturor coproprietarilor, fără ca 
aceştia să aibă determinată vreo cotă-parte ideală 
din dreptul de proprietate.  
33. În cazul angajării răspunderii vânzătorului 
pentru evicţiune, cumpărătorul are dreptul la: 
a) daune-interese, stabilite potrivit dreptului 
comun; 
b) daune-interese, numai dacă vânzătorul a fost 
de rea-credinţă; 
c) daune-interese, indiferent de buna sau reaua-
credinţă a vânzătorului.  
34. O copie după rechizitoriu se înmânează 
obligatoriu: 
a) inculpatului în libertate; 
b) inculpatului arestat; 
c) părţii vătămate. 
35. Posesia este continuă: 
a) numai când posesorul exercită zilnic acte de 
folosinţă a lucrului; 
b) numai când posesorul se găseşte în contact 
permanent cu lucrul; 
c) dacă actele de stăpânire se fac cu regularitatea 
impusă de natura lucrului. 
36. Impărţirea pe linii se referă la: 
a) împartirea moştenirii între descendenţi 
b) concursul soţului supravieţuitor cu colateralii 
privilegiaţi 
c) împărţirea moştenirii între colateralii 
privilegiaţi  

37. Nu constituie mijloc de probă în procesul 
penal: 
a) înregistrarea audio sau video; 
b) declaraţia obţinută prin hipnoză; 
c) înscrisurile. 
38. Renunţarea la moştenire: 
a) poate fi  facută oricând 
b) poate fi  facută numai în termenul de opţiune 
succesorală 
c) trebuie motivată de renunţător  
39. Dacă vânzarea are ca obiect un bun prezent 
individual determinat al vânzătorului, regula este 
că proprietatea se transferă la cumpărător: 
a) în momentul plăţii preţului; 
b) în momentul realizării acordului de voinţă, 
chiar dacă bunul nu s-a predat şi preţul nu s-a 
plătit; 
c) în momentul predării bunului.  
40. Autorul unei fapte ilicite răspunde, în temeiul 
răspunderii civile delictuale, dacă a săvârşit 
fapta: 
a) numai cu intenţie directă; 
b) numai cu intenţie directă şi indirectă; 
c) independent de faptul că acesta a acţionat cu 
intenţie, din neglijenţă ori din imprudenţă.   
41. Rezoluţiunea: 
a) produce efecte ex tunc; 
b) priveşte contractele unilaterale cu executare 
uno icto; 
c) priveşte contractele sinalagmatice cu 
executare succesivă.   
42. Termenul de opţiune succesorală  începe să 
curga: 
a) de la data decesului lui de cujus 
b) de la data eliberării certificatului de 
moştenitor 
c) de la data la care succesibilul a aflat de 
moartea lui de cujus  
43. Constituie condiţii ale obligaţiei de garanţie 
pentru vicii: 
a) vânzătorul să fi cunoscut viciul bunului la data 
încheierii contractului; 
b) viciul să fie ascuns sau aparent; 
c) viciul să fi existat în momentul încheierii 
contractului.  
44. Subiect activ al infracţiunii poate fi: 
a) numai o persoană fizică; 
b) atât o persoană fizică, dar şi o persoană 
juridică; 
c) numai o persoană juridică. 
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45. În materia vânzării, cheltuielile de predare 
sunt în sarcina: 
a) vânzătorului; 
b) cumpărătorului; 
c) vânzătorului, numai dacă există clauză 
contractuală în acest sens.  
46. Dacă vânzătorul - promitent refuză să vândă 
bunul ce a făcut obiectul unui antecontract de 
vânzare-cumpărare, cumpărătorul-promitent are 
următoarele posibilităţi: 
a) să ceară predarea bunului; 
b) să ceară instanţei de judecată să pronunţe o 
hotărâre judecătorească care să ţină loc de 
contract de vânzare-cumpărare; 
c) să ceară anularea antecontractului de vânzare-
cumpărare.  
47. Nerespectarea formei cerute pentru 
validitatea actului juridic civil atrage sancţiunea: 
a) nulităţii absolute; 
b) nulităţii relative, dacă este încălcată o normă 
ce ocroteşte un interes particular; 
c) imposibilităţii dovedirii actului juridic cu alt 
mijloc de probă. 
48. Persoana fizică lipsită de capacitate de 
exerciţiu poate încheia în mod valabil, personal 
şi singură: 
a) un act de dispoziţie; 
b) un act de conservare; 
c) un act de administrare a patrimoniului. 
49. Descendenţii: 
a) sunt numai moştenitori rezervatari 
b) nu beneficiază de reprezentarea succesorală 
c) sunt moştenitori sezinari 
50. Principiul relativităţii efectelor actului juridic 
civil este: 
a) regula de drept potrivit căreia actul juridic 
civil produce efecte numai faţă de persoanele 
care l-au încheiat, fără să profite sau să dăuneze 
altor persoane; 
b) regula de drept potrivit căreia actului juridic 
bilateral nu i se poate pune capăt numai prin 
voinţa uneia dintre părţi; 
c) regula de drept potrivit căreia actul juridic 
legal încheiat se impune autorilor lui întocmai ca 
legea. 
51. Condiţiile cerute pentru repararea 
prejudiciului cauzat ca urmare a răspunderii 
civile delictuale sunt: 
a) prejudiciul să fie cert; 
b) prejudiciul să fie lichid. 
c) prejudiciul să fie exigibil.  

52. Dovada donaţiei unei case: 
a) poate fi făcută cu martori, numai dacă există 
un început de dovadă scrisă; 
b) poate fi făcută prin înscris sub semnătură 
privată; 
c) poate fi făcută numai prin act autentic.  
53. Potrivit principiului autonomiei de voinţă: 
a) subiectele de drept civil pot încheia, în 
anumite limite, orice acte juridice; 
b) interpretarea contractelor se face după intenţia 
comună a părţilor; 
c) subiectele de drept civil trebuie să dea actului 
juridic conţinutul prevăzut de lege. 
54. Atunci când, pentru existenţa unei 
infracţiuni, legea prevede săvârşirea acesteia 
numai cu intenţie,  dacă făptuitorul a acţionat din 
culpă, instanţa pronunţă: 
a) achitarea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) 
raportat la art. 10 lit. e) C.proc.pen.; 
b) încetarea procesului penal; 
c) achitarea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) 
raportat la art. 10 lit d) C.proc.pen. 
55. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice 
încetează: 
a) la împlinirea vârstei de 18 ani, când persoana 
fizică dobândeşte capacitate de exerciţiu deplină; 
b) prin moartea persoanei fizice; 
c) la împlinirea vârstei de 14 ani când persoana 
fizică dobândeşte capacitate de exerciţiu 
restrânsă. 
56. Infracţiunea continuată este: 
a) o formă a unităţii naturale de infracţiune 
b) o formă a unităţii legale de infracţione 
c) o formă de infracţiune simplă 
57. În cazul în care participantul la săvârşirea 
unei infracţiuni îl determină pe autor să comită 
fapta şi, ulterior, îl ajută în momentul săvârşirii 
infracţiunii, el va fi sancţionat: 
a) pentru instigare; 
b) pentru complicitate; 
c) atât pentru instigare, cât şi pentru 
complicitate. 
58. Legitima apărare este o cauză care: 
a) înlătură răspunderea penală 
b) înlătură caracterul penal al faptei 
c) înlătură consecinţele condamnării 
59. În contractul de donaţie: 
a) este permisă clauza prin care donatarul este 
obligat să plătească datoriile pe care le va 
contracta donatorul ulterior încheierii 
contractului de donaţie; 
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b) donatorul este obligat la garanţie în aceleaşi 
condiţii ca şi vânzătorul; 
c) nulitatea donaţiei poate fi confirmată, 
ratificată sau acoperită de către moştenitorii 
donatorului prin executare benevolă şi în deplină 
cunoştinţă a cauzei de nulitate.  
60. Moştenitorii rezervatari sunt: 
a) numai descendenţii 
b) colateralii privilegiaţi şi colateralii ordinari 
c) descendenţii direcţi, soţul supravieţuitor şi 
ascendenţii privilegiaţi  
61. Acţiunea în constatare: 
a) poate fi folosită şi atunci când se solicită 
constatarea unei simple situaţii de fapt; 
b) este admisibilă în toate cazurile; 
c) are caracter subsidiar faţă de acţiunea în 
realizare. 
62. Sunt acte juridice solemne: 
a) acceptarea pură şi simplă a unei succesiuni; 
b) simulaţia; 
c) testamentul. 
63. În cazul în care pentru două infracţiuni 
concurente, instanţa a stabilit numai pedepse cu 
închisoarea va fi aplicată: 
a) pedeapsa cea mai grea cumulată cu pedeapsa 
mai uşoară; 
b) pedeapsa cea mai grea care se poate spori 
până la maximul ei special şi dacă acest maxim 
nu este îndestulător, se poate aplica un spor de 
până la 5 ani; 
c) doar pedeapsa cea mai grea. 
64. Încheierea prin care s-a suspendat judecata la 
prima instanţă este susceptibilă de a fi atacată: 
a) cu apel numai odată cu hotărârea de fond; 
b) cu apel cât timp durează suspendarea; 
c) cu recurs cât timp durează suspendarea. 
65. Revendicarea bunurilor mobile aflate în 
posesia unui dobânditor de bună-credinţă se 
poate realiza: 
a) numai dacă bunurile au ieşit din posesia 
proprietarului cu voia sa; 
b) numai dacă bunurile au fost pierdute de 
proprietar; 
c) dacă bunurile au fost furate de la proprietar.  
66. Temeiul gestiunii de afaceri îl poate 
constitui: 
a) voinţa unilaterală a unei persoane, 
b) cazul fortuit, 
c) acordul de voinţă a două persoane.  
67. Constituie condiţii ale gestiunii de afaceri: 

a) gerantul să acţioneze exclusiv în interesul altei 
persoane;  
b) gerantul trebuie să acţioneze cu intenţia de a 
gera interesele altuia; 
c) gestiunea să aibă ca obiect exclusiv acte 
materiale.   
68. Hotărârea judecătorească trebuie redactată: 
a) în cel mult 20 de zile de la pronunţare; 
b) în cel mult 15 zile de la deliberare; 
c) în cel mult 30 zile de la pronunţare. 
69. Acţiunea în constatare este: 
a) în realizare şi în constituie de drepturi; 
b) declaratorie, interogatorie şi provocatorie; 
c) negatorie şi confesorie. 
70. Fapta prin care s-a pricinuit unei persoane, 
cu intenţie, o vătămare corporală ce necesită 
pentru vindecare 40 de zile de îngrijiri medicale 
constituie infracţiunea de: 
a) lovire sau alte violenţe; 
b) vătămare corporală gravă; 
c) vătămare corporală. 
71. Instanţa va suspenda judecata: 
a) la cererea uneia dintre părţi, dacă este 
temeinic motivată; 
b) când amândouă părţile o cer; 
c) dacă se înfăţişează doar o singură parte. 
72. Pătrunderea, fără drept, de către făptuitori în 
curtea locuinţei părţii vătămate prin escaladarea 
gardului constituie: 
a) infracţiune de violare de domiciliu în formă 
simplă; 
b) tentativă la infracţiunea de violare de 
domiciliu; 
c) infracţiunea de violare de domiciliu în formă 
agravată. 
73. Atrage sancţiunea nulităţii relative: 
a) lipsa formei cerute pentru opozabilitatea faţă 
de terţi a actului juridic civil; 
b) lipsa formei cerute pentru validitatea actului 
juridic civil; 
c) eroarea, viciu de consimţământ. 
74. În cazul rezoluţiunii judiciare; 
a) punerea în întârziere a debitorului nu este 
obligatorie în toate cazurile; 
b) instanţa de judecată are posibilitatea să acorde 
debitorului un termen de graţie pentru ca acesta 
să-şi execute obligaţia  
c) neexecutarea obligaţiilor de către una dintre 
părţile contractului poate să fie fortuită.   
75. Din latura obiectivă a infracţiunii face parte: 
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a) acţiunea sau inacţiunea socialmente 
periculoasă 
b) obiectul juridic 
c) intenţia depăşită 
76. Constituie infracţiune de omor calificat: 
a) omorul săvârşit asupra bunicului; 
b) omorul săvârşit prin cruzimi; 
c) omorul săvârşit într-o locuinţă. 
77. Nulitatea absolută poate fi invocată: 
a) numai de avânzii-cauză ai părţilor; 
b) de orice persoană care justifică un interes; 
c) numai de către părţile actului juridic civil. 
78. Spre deosebire de posesor, detentorul precar: 
a) stăpâneşte bunul în virtutea dreptului său de 
proprietate; 
b) stăpâneşte bunul în temeiul unei puteri de fapt 
pe care o are asupra acestuia; 
c) stăpâneşte bunul pentru proprietar în temeiul 
unui act încheiat cu proprietarul. 
79. În cazul în care infracţiunea a fost săvârşită 
de un iresponsabil, instanţa de judecată pronunţă 
soluţia de: 
a) clasare; 
b) achitare; 
c) încetare a procesului penal. 
80. Pentru încheierea valabilă a unei donaţii: 
a) minorul între 14-18 ani trebuie să aibă atât 
încuviinţarea ocrotitorului legal cât şi 
încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare; 
b) minorul de 16 ani trebuie să aibă şi 
încuviinţarea ocrotitorului legal; 
c) persoana fizică trebuie să fi împlinit vârsta de 
18 ani. 
81. Prima zi de înfăţişare este acel termen: 
a) stabilit de preşedinte, la primirea cererii de 
chemare în judecată; 
b) la care părţile, legal citate, pot pune concluzii; 
c) la care părţile pot pune concluzii. 
82. Apelul sau recursul făcut de cel care a 
intervenit în interesul uneia dintre părţi, dacă 
această parte nu a făcut ea însăşi apel sau recurs: 
a) se admite când este întemeiat; 
b) se respinge, ca neavenit; 
c) se respinge, ca neîntemeiat. 
83. Obiectul actului juridic civil: 
a) reprezintă conduita părţilor stabilită prin acel 
act juridic; 
b) trebuie să nu fie fals; 
c) poate fi nedeterminat la momentul încheierii 
actului juridic, urmând a se determina după 
executarea prestaţiilor părţilor. 

84. Pentru admisibilitatea rezoluţiunii judiciare a 
contractului sinalagmatic, apare obligatorie: 
a) stipularea in contract a unor clauze privind 
rezoluţiunea pentru neexecutare 
b) punerea in întârziere a debitorului obligaţiei 
de neexecutare, în condiţiile prevăzute de lege 
c) neexecutarea totală a obligaţiilor uneia dintre 
părţi  
85. Persoana care a primit un bun care nu îi era 
datorat este obligată să: 
a) restituie bunul, chiar dacă a fost de bună 
credinţă  
b) restituie bunul, dar păstrează fructele, dacă a 
fost de rea credinţă,  
c) restituie atât bunul cât şi fructele, chiar dacă 
este de bună credinţă  
86. În cazul coproprietăţii temporare: 
a) dreptul de a cere încetarea indiviziunii este 
prescriptibil; 
b) dreptul de a cere încetarea indiviziunii este 
imprescriptibil; 
c) nu se poate cere încetarea indiviziunii. 
87. Vânzarea-cumpărarea unui teren este un act 
juridic: 
a) unilateral şi consensual; 
b) solemn şi numit; 
c) real şi cu titlu oneros. 
88. Termenul de opţiune succesorală este de: 
a) 3 ani 
b) 6 luni 
c) 1 an şi 6 luni  
89. Din clasa a II-a de mostenitori  legali fac 
parte: 
a) ascendentii ordinari 
b) ascendentii privilegiati  si colateralii 
privilegiati 
c) numai ascendentii  privilegiati  
90. Revocarea donaţiei pentru survenienţă de 
copil: 
a) nu are loc de drept, ci trebuie pronunţată de 
instanţa de judecată; 
b) intervine atunci când donatorul avea un copil 
adoptat şi, ulterior încheierii contractului de 
donaţie, i se naşte un copil; 
c) este prescriptibilă în termenul general de trei 
ani care curge de la data naşterii copilului.  
91. Termenul perimării este de: 
a) un an în materie civilă şi şase luni în materie 
comercială; 
b) şase luni în materie civilă şi un an în materie 
comercială; 
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c) un an în orice materie. 
92. Începutul cercetării judecătoreşti are loc: 
a) prin citirea actului de sesizare a instanţei; 
b) prin ascultarea inculpatului; 
c) prin ascultarea părţii vătămate. 
93. Minorul cu vârsta între 14-18 ani poate 
încheia valabil, personal şi singur: 
a) un contract de depozit bancar, în limita 
plafonului garantat de lege; 
b) un act de dispoziţie; 
c) o donaţie. 
94. Capacitatea de exerciţiu restrânsă încetează 

prin: 
a) numai prin moartea persoanei fizice; 
b) prin punerea sub interdicţie judecătorească a 
persoanei fizice de 15 ani; 
c) prin împlinirea vârstei de 14 ani. 
95. Infracţiunea de incest se realizează: 
a) printr-un act sexual; 
b) între veri primari; 
c) printr-un raport sexual. 
96. Acţiunea în revendicare poate fi exercitată 
de: 
a) titularul dreptului de proprietate; 
b) dobânditorul cu titlu oneros de la un 
neproprietar; 
c) succesorul universal al detentorului precar.  
97. Declararea judecătorească a dispariţiei 
presupune: 
a) trecerea unui an de la data ultimelor ştiri din 
care rezultă că persoana era în viaţă; 
b) trecerea a doi ani de la data ultimelor ştiri din 
care rezultă că persoana era în viaţă; 
c) trecerea a patru ani de la data ultimelor ştiri 
din care rezultă că persoana era în viaţă. 
98. Constituie excepţii de la principiul 
imprescriptibilităţii acţiunii în revendicare a 
imobilelor: 
a) cazul vânzării la licitaţie publică a unui imobil 
supus urmăririi silite, care poate fi revendicat în 
termen de 3 ani de la data înscrierii actului de 
adjudecare în cartea funciară; 
b) avulsiunea, porţiunea de teren smulsă prin 
forţa apelor putând fi revendicată în termen de 3 
ani; 
c) cazul vânzării la licitaţie publică a unui imobil 
supus urmăririi silite, care poate fi revendicat în 
termen de 1 an de la data înscrierii actului de 
adjudecare în cartea funciară.  
99. Constituie principiu al efectelor actului 
juridic civil: 

a) principiul forţei obligatorii a actului juridic 
civil; 
b) principiul revocabilităţii actului juridic; 
c) principiul anulării actului subsecvent ca 
urmare a anulării actului principal. 
100. Constituie formă agravată  a infracţiunii de 
violare de domiciliu: 
a) săvârşirea faptei prin efracţie; 
b) săvârşirea faptei de două sau mai multe 
persoane împreună; 
c) săvârşirea faptei folosind o cheie mincinoasă. 
 


