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1. Săvârşirea faptei de către o persoană care se 
află în stare de ebrietate constituie circumstanţă 
agravantă specială pentru infracţiunea de: 
a) omor; 
b) vătămare corporală din culpă; 
c) vătămare corporală gravă. 
2. Fapta agresivă declanşată de un iresponsabil a 
cărui stare psihică este cunoscută de către cel 
care acţionează în apărare trebuie examinată din 
perspectiva: 
a) legitimei apărări; 
b) cazului fortuit; 
c) stării de necesitate 
3. În materia răspunderii civile contractuale ( în 
cazul evaluării legale a despăgubirilor), dobânda 
legală: 
a) este datorată, în principiu, din ziua chemării în 
judecată; 
b) este datorată, ca regulă,  din ziua scadenţei; 
c) nu va fi acordată atunci când creditorul nu 
face dovada existenţei unui prejudiciu. 
4. De reprezentarea succesorală vor beneficia: 
a) descendenţii şi colateralii privilegiaţi 
b) ascendenţii privilegiaţi şi ascendenţii ordinari  
c) colateralii ordinari 
5.  „Prescripţia instantanee” poate fi invocată de 
terţul posesor de bună-credinţă dacă: 
a) a dobândit bunul imobil de la un detentor 
precar; 
b) a dobândit bunul mobil de la adevăratul 
proprietar; 
c) a dobândit bunul mobil de la un detentor 
precar în favoarea căruia adevăratul proprietar s-
a desesizat voluntar. 
6. În cazul reprezentării succesorale: 
a) rezerva se calculează pe tulpini 
b) rezerva se calculează pe capete 
c) nu se ţine cont de clasa de moştenitori 
7. Cererea de intervenţie voluntară principală 
poate fi făcută: 
a) numai în faţa primei instanţe, în toate cazurile; 
b) şi în faţa instanţei de recurs, cu învoirea 
părţilor; 
c) şi în faţa instanţei de apel, cu învoirea părţilor. 
8. Importanţa clasificării actelor juridice în 
consensuale, solemne şi reale priveşte faptul că: 
a) modificarea actului juridic solemn nu se poate 
face decât tot prin formă solemnă; 
b) în cazul actelor juridice reale, nerespectarea 
formei cerute de lege atrage sancţiunea nulităţii 
relative; 

c) în cazul actelor juridice solemne, 
nerespectarea formei cerute de lege atrage 
sancţiunea nulităţii relative. 
9. A., un minor de 15 ani, poate încheia singur, 
în mod valabil : 
a) un testament prin care poate dispune de toată 
averea sa; 
b) întreruperea unei prescripţii prin cererea de 
chemare în judecată; 
c) un contract de donaţie. 
10. Se va dispune scoaterea de sub urmărire 
penală în următoarele ipoteze: 
a) fapta nu există ; a intervenit decesul 
făptuitorului ; 
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ; faptei 
îi lipseşte unul din elementele constitutive ale 
infracţiunii ; 
c) părţile s-au împăcat ; fapta nu a fost săvârşită 
de inculpat 
11. Dacă vânzătorul nu îşi îndeplineşte în mod 
culpabil obligaţia de predare a lucrului vândut: 
a) cumpărătorul poate solicita rezoluţiunea 
contractului cu daune-interese; 
b) poate solicita anularea contractului; 
c) poate solicita instanţei de judecată constatarea 
nulităţii absolute a contractului de vânzare-
cumpărare. 
12. Pentru a se putea invoca excepţia de 
neexecutare a contractului sinalagmatic: 
a) se cere ca părţile să fi convenit un termen de 
executare a uneia dintre obligaţiile reciproce 
b) nu se cere ca debitorul să fi fost pus în 
întârziere 
c) nu este necesar ca obligaţiile reciproce ale 
părţilor să îşi aibă temeiul în acelaşi contract 
sinalagmatic perfect 
13. Pierderea posesiei intervine: 
a) numai dacă se pierde elementul intenţional; 
b) numai dacă se pierde elementul material; 
c) dacă ambele elemente constitutive ale posesiei 
dispar. 
14. Infracţiunea de înşelăciune se comite, din 
punct de vedere subiectiv, cu: 
a) intenţie directă; 
b) intenţie directă sau indirectă; 
c) numai cu intenţie directă calificată de scopul 
urmărit de făptuitor. 
15. Promisiunea unilaterală de vânzare 
reprezintă: 
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a) contractul prin care ambele părţi se obligă să 
încheie în viitor contractul de vânzare-cumpărare 
pentru un bun determinat şi un preţ stabilit; 
b) contractul prin care proprietarul unui bun se 
obligă faţă de cealaltă parte numită beneficiar să-
i vândă bunul său dacă beneficiarul se va decide 
să-l cumpere; 
c) contractul prin care o persoană, prevăzând un 
eventual interes pentru ea de a vinde un bun, 
primeşte promisiunea celeilalte persoane de a 
cumpăra acel bun, în cazul în care se va hotărî 
să-l vândă. 
16. Luarea de pe rafturile unui magazin cu 
autoservire a unor obiecte de îmbrăcăminte pe 
care inculpatul le-a îmbrăcat, trecând de casa de 
marcaj fără a le plăti şi depistarea acestuia în 
momentul declanşării sistemului de alarmă de la 
ieşirea din magazin constituie: 
a) infracţiune de furt calificat în formă 
consumată; 
b) tentativă la infracţiunea de furt calificat; 
c) infracţiunea de înşelăciune. 
17. Sarcina administrării probelor în procesul 
penal revine : 
a) inculpatului şi părţii vătămate; 
b) procurorului şi instanţei de judecată; 
c) părţii civile şi părţii responsabile civilmente 
18. În situaţia în care o persoană fizică lipseşte 
de la domiciliul său o perioadă de 2 ani: 
a) se poate solicita declararea judecătorească a 
dispariţiei; 
b) se poate solicita declararea judecătorească a 
morţii dacă este vorba de o lipsă nejustificată şi 
de neexplicat; 
c) se poate solicita declararea judecătorească a 
dispariţiei. 
19. Infracţiunea de omor şi infracţiunea de loviri 
sau vătămări cauzatoare de moarte se deosebesc 
prin: 
a) urmarea imediată; 
b) obiectul material; 
c) latura subiectivă. 
20. Suspendarea procesului civil: 
a) se dispune prin încheiere care poate fi atacată 
numai cu fondul; 
b) se dispune prin încheiere, care poate fi atacată 
separat cu recurs; 
c) se dispune prin hotărâre. 
21. Anularea hotărârii judecătoreşti declarative 
de moarte poate interveni dacă : 

a) numai dacă există deplină certitudine cu 
privire la existenţa persoanei respective ; 
b) numai dacă există deplină certitudine că 
moartea persoanei în cauză a fost constatată în 
mod direct ; 
c) dacă există deplină certitudine că moartea 
persoanei în cauză a fost constatată în mod 
direct. 
22. Praeterintenţia este formată din: 
a) intenţie directă şi culpă cu prevedere; 
b) intenţie indirectă şi culpă fără prevedere; 
c) intenţie directă şi culpă fără prevedere. 
23. Pentru a putea fi angajată răspunderea 
părinţilor pentru fapta copiilor lor minori trebuie 
îndeplinite următoarele condiţii: 
a) copilul să fie major; 
b) să existe raport de cauzalitate între fapta ilicită 
şi prejudiciu; 
c) copilul să fi avut discernământ în raport cu 
fapta săvârşită la momentul producerii acesteia; 
24. În materia corelaţiei dintre capacitate şi 
discernământ sunt valabile următoarele afirmaţii: 
a) discernământul poate exista izolat chiar la o 
persoană incapabilă; 
b) o persoană capabilă nu se poate găsi într-o 
situaţie în care vremelnic să nu aibă 
discernământ; 
c) capacitatea constituie o stare de fapt iar 
discernământul o stare de drept. 
25. Constituie excepţie de la principiul 
retroactivităţii efectelor nulităţii: 
a) cazul în care efectele produse între momentul 
încheierii actului şi momentul anulării sale sunt 
păstrate; 
b) situaţia în care prestaţiile efectuate în temeiul 
unui act juridic anulat sunt menţinute; 
c) situaţia în care prestaţiile efectuate în temeiul 
unui act juridic anulat sunt restituite. 
26. Sunt elemente ale acţiunii civile: 
a) afirmarea unui drept, interesul, calitatea 
procesuală, capacitatea procesuală; 
b) capacitatea procesuală; 
c) părţile, obiectul, cauza. 
27. A., un minor de 13 ani, poate încheia singur, 
în mod valabil : 
a) acte de administrare a patrimoniului dacă nu 
sunt lezionare; 
b) achiziţionare de rechizite şcolare; 
c) o convenţie prin care garantează personal 
obligaţiile altei persoane. 
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28. Minorul de 16 ani poate încheia valabil, cu 
încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal: 
a) un act de administrare care priveşte 
patrimoniul minorului; 
b) un contract de donaţie; 
c) un act juridic de dispoziţie. 
29. Inalienabilitatea capacităţii de folosinţă : 
a) este caracteristica potrivit căreia capacităţii de 
folosinţă nu i se pot aduce limitări sau îngrădiri ; 
b) presupune interzicerea de a renunţa total la 
capacitatea de folosinţă, însă permite renunţarea 
parţială la aceasta; 
c) este caracteristica potrivit căreia capacitatea 
de folosinţă nu poate constitui obiect al unui act 
juridic de renunţare, fie ea totală, fie parţială. 
30. În cazul răspunderii civile delictuale, autorul 
faptei ilicite este obligat să repare:  
a) numai prejudiciul previzibil; 
b) atât prejudiciul previzibil, cât şi prejudiciul 
imprevizibil.  
c) atât paguba efectivă, cât şi câştigul nerealizat, 
numai dacă acestea au fost previzibile; 
31. Spre deosebire de rezoluţiune, nulitatea: 
a) produce efect retroactiv; 
b) se aplică oricărui act juridic; 
c) operează de drept 
32. Una dintre condiţiile instigării este existenţa 
legăturii subiective între instigator şi instigat 
care poate interveni: 
a) înainte de începerea executării cât şi pe 
parcursul executării faptei de către instigat; 
b) înainte de începerea executării faptei de către 
instigat; 
c) în orice moment cuprins între începerea 
activităţii infracţionale şi finalizarea acesteia de 
către instigat. 
33. Din clasa a doua de moştenitori fac parte: 
a) strănepotul de frate şi soră al defunctului 
b) verii primari ai lui de cujus 
c) unchii şi mătuşile lui de cujus 
34. Arătarea titularului dreptului se poate face: 
a) în acţiunile personale, dar numai de către 
pârât; 
b) în toate acţiunile; 
c) numai în acţiunile reale. 
35. 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. 

36. În cazul în care A. a dispărut într-un accident 
de cale ferată la 01.01.2010: 
a) A. poate fi declarat dispărut pe cale 
judecătorească; 
b) A. poate fi declarat mort pe cale 
judecătorească; 
c) A. poate fi declarat dispărut pe cale 
judecătorească şi ulterior, după trecerea a 4 ani 
poate fi declarat mort. 
37. Acţiunile declaratorii fac parte din categoria: 
a) acţiunilor în realizare; 
b) acţiunilor în constatare; 
c) acţiunilor în constituire. 
38. Dacă vânzarea are ca obiect un bun 
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. 
39. Infracţiunea de violare de domiciliu se reţine 
în formă agravată în cazul în care fapta este 
săvârşită: 
a) prin efracţie; 
b) de un major împreună cu un minor de 13 ani; 
c) prin folosirea unei chei mincinoase. 
40. În funcţie de scopul urmărit cu prilejul 
încheierii lor, actele juridice civile se împart în: 
a) acte juridice civile cu titlu oneros şi acte 
juridice civile cu titlu gratuit; 
b) acte numite şi nenumite; 
c) acte bilaterale, unilaterale şi multilaterale. 
41. Dacă cererea reconvenţională nu este 
formulată în termenul prevăzut de lege, instanţa: 
a) respinge cererea reconvenţională ca tardivă; 
b) respinge cererea reconvenţională ca 
inadmisibilă; 
c) dispune judecarea separată a cererii 
reconvenţionale. 
42. 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 sa-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. 
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43. Scopul imediat în cazul contractelor 
sinalagmatice constă în : 
a) intenţia de a gratifica; 
b) prefigurarea mentală a contraprestaţiei; 
c) prefigurarea remiterii bunului. 
44. 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. 
45. Colateralii privilegiaţi: 
a) sunt moştenitori sezinari 
b) sunt moştenitori rezervatari 
c) beneficiază de reprezentarea succesorală 
46. În cazul în care A. marinar, în stare de 
ebrietate, s-a aruncat la 01.01.2011, de pe o nava 
în Dunăre, fiind găsite doar hainele iar cadavrul 
nu: 
a) A. va fi declarat mort pe cale judecătorească; 
b) A. va fi declarat dispărut pe cale 
judecătorească; 
c) A. nu poate fi declarat dispărut pe cale 
judecătorească. 
47. 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. 
48. Minorul de 17 ani poate încheia valabil, cu 
încuviinţarea ocrotitorului legal şi a autorităţii 
tutelare: 
a) o convenţie prin care garantează executarea 
obligaţiei unei alte persoane; 
b) o donaţie; 
c) un act juridic de dispoziţie. 
49. 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. 
50. În situaţia în care o parte crede ca încheie un 
contract de locaţiune iar cealaltă parte crede că 

încheie un contract de vânzare-cumpărare este 
vorba de: 
a) error in negotio; 
b) error in corpore; 
c) error  in substantiam. 
51. În ipoteza dispunerii încetării urmăririi 
penale, învinuitul sau inculpatul poate solicita 
continuarea procesului penal dacă s-a constatat : 
a) că fapta nu există ; 
b) că fapta nu a fost săvârşită de învinuit sau 
inculpat ; 
c) că partea vătămată şi-a retras plângerea 
prealabilă 
52. Lipsirea de libertate în mod ilegal se reţine în 
formă agravată dacă: 
a) fapta este săvârşită în scopul de a obliga 
victima la practicarea prostituţiei; 
b) sunt lipsite de libertate 2 sau mai multe 
persoane; 
c) fapta este comisă în timpul nopţii. 
53. 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 
54. Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare 
dacă: 
a)  a intervenit amnistia; 
b) a intervenit graţierea; 
c) a intervenit decesul părţii vătămate 
55. Posesorul: 
a) dacă este de bună-credinţă dobândeşte atât 
fructele cât şi productele; 
b) dacă este de bună-credinţă dobândeşte fructele 
percepute până la momentul cunoaşterii viciilor 
titlului; 
c) indiferent dacă este de bună-credinţă sau de 
rea-credinţă dobândeşte fructele percepute până 
la momentul cunoaşterii viciilor titlului. 
56. Caracterul irevocabil al dreptului de opţiune 
succesorală semnifică: 
a) imposibilitatea revenirii asupra actului de 
acceptare sau renunţare  
b) posibilitatea moştenitorului de a reveni în 6 
luni de la acceptare sau renunţare  
c) posibilitatea moştenitorului de a reveni în 3 
luni de la acceptare sau renunţare 
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57. Reprezintă infracţiune de viol în formă 
agravată: 
a) cazul în care victima este membru al familiei; 
b) săvârşirea faptei de îngrijitor folosindu-se de 
calitatea sa; 
c) săvârşirea faptei profitând de imposibilitatea 
de a se apăra a victimei. 
58. Urmarea imediată a infracţiunii de luare de 
mită constă în: 
a) crearea unei stări de pericol pentru buna 
desfăşurare a activităţii de serviciu; 
b) producerea unei pagube; 
c) efectuarea unui act ilegal. 
59. Caracterul penal al faptei este înlăturat în 
cazul beţiei: 
a) accidentale, indiferent că este parţială sau 
totală; 
b) accidentale sau voluntare totale; 
c) accidentale şi totale. 
60. Soluţionând cauza penală, prima instanţă 
poate să pronunţe: 
a) achitarea, scoaterea de sub urmărire penală, 
clasarea; 
b) achitarea, încetarea procesului penal, 
condamnarea; 
c) achitarea, încetarea urmăririi penale, 
condamnarea 
61. Tâlhăria care a avut ca urmare producerea 
unei vătămări corporale grave se săvârşeşte, din 
punct de vedere subiectiv, cu: 
a) intenţie directă; 
b) intenţie indirectă; 
c) praeterintenţie. 
62. Autorul unei fapte ilicite, răspunde în temeiul 
răspunderii civile delictuale, dacă a săvârşit 
fapta: 
a) independent de faptul că acesta a acţionat cu 
intenţie, din neglijenţă ori din imprudenţă.  
b) numai cu intenţie directă; 
c) numai cu intenţie directă şi indirectă; 
63. În cazul legitimei apărări este imediat: 
a) numai atacul actual; 
b) atacul actual cât şi cel aflat pe punctul de a fi 
declanşat în mod cert; 
c) atacul aflat pe punctul de a fi declanşat în mod 
cert cât şi atacul care este posibil să fie 
declanşat. 
64. Persoana care a primit un bun care nu îi era 
datorat este obligată să: 
a) restituie atât bunul, cât şi fructele, chiar dacă 
este de bună credinţă 

b) restituie bunul, chiar dacă a fost de bună 
credinţă  
c) restituie bunul, dar păstrează fructele, dacă a 
fost de rea credinţă, 
65. Renunţarea la moştenire: 
a) trebuie să fie numai expresă 
b) poate să fie expresă sau tacită 
c) se poate face şi în afara termenului de 6 luni 
de la data deschiderii succesiunii 
66. Constituie excepţii de la forma autentică a 
contractului de donaţie: 
a) donaţiile între soţi; 
b) darul manual; 
c) renunţarea la un drept, cu titlu oneros. 
67. Soţul şi rudele apropiate ale învinuitului 
(inculpatului): 
a) nu pot fi martori; 
b) pot fi martori, chiar fără consimţământ liber 
exprimat; 
c) nu sunt obligate să depună ca martori 
68. Elementul material al infracţiunii de primire 
de foloase necuvenite (art. 256 C.pen.) este: 
a)  primirea, pretinderea, acceptarea promisiunii 
sau nerespingerea promisiunii unor astfel de 
foloase; 
b)  primirea unor foloase necuvenite; 
c) luarea sau pretinderea unor foloase 
necuvenite. 
69. Inculpatul pătrunde în locuinţa părţii 
vătămate cu dorinţa de a sustrage un bun despre 
care crede că există şi este păstrat într-un anumit 
loc. Având în vedere că bunul vizat nu există în 
materialitatea lui fapta comisă: 
a) constituie tentativă întreruptă; 
b) constituie tentativă absolut improprie; 
c) constituie tentativă relativ improprie. 
70. În cazul admiterii acţiunii în revendicare, 
posesorul de rea-credinţă: 
a) poate reţine fructele percepute până la 
momentul introducerii cererii de chemare în 
judecată; 
b) poate cere de la proprietar restituirea 
cheltuielilor necesare; 
c) poate cere restituirea cheltuielilor voluptorii. 
71. Din categoria moştenitorilor rezervatari fac 
parte: 
a) fraţii lui de cujus 
b) părinţii lui de cujus 
c) legatarii universali 
72. Cererea de chemare în judecată nu se 
socoteşte modificată şi nu se va da termen, ci se 
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vor trece în încheierea de şedinţă declaraţiile 
verbale făcute în instanţă, atunci când 
reclamantul: 
a) îşi modifică obiectul cererii de chemare în 
judecată; 
b) îndreaptă greşelile materiale din cuprinsul 
cererii de chemare în judecată; 
c) solicită să fie introdusă în proces şi o altă 
persoană care pretinde aceleaşi drepturi ca şi el. 
73. Contractul de vânzare-cumpărare : 
a) este, de regulă, un contract consensual, 
translativ de proprietate, comutativ, 
sinalagmatic; 
b) transferă dreptul de proprietate  în momentul 
încheierii contractului având ca obiect un bun 
viitor; 
c) este un contract solemn, pentru a cărei 
încheiere valabilă este necesară respectarea 
formei autentice. 
74. Obiectul actului juridic civil este reprezentat 
de: 
a) scopul pentru care este încheiat un act juridic; 
b) conduita părţilor la încheierea unui act juridic 
civil; 
c) motivul determinant pentru care se încheie un 
act juridic civil. 
75. 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. 
76. Amnistia înlătură: 
a) caracterul penal al faptei; 
b) răspunderea penală; 
c) răspunderea civilă 
77. Pentru a constitui cei doi termeni ai recidivei 
mari trebuie: 
a) condamnarea anterioară să fie de cel puţin 6 
luni închisoare, iar pedeapsa prevăzută de lege 
pentru noua infracţiune comisă să fie de cel puţin 
1 an; 
b) condamnarea anterioară să fie mai mare de 6 
luni închisoare, iar pedeapsa prevăzută de  lege 
pentru noua infracţiune să fie mai mare de 1 an; 
c) condamnarea anterioară să fie de cel puţin 6 
luni închisoare, iar pedeapsa prevăzută de lege 
pentru noua infracţiune să fie mai mare de 1 an. 

78. Pot invoca nulitatea relativă: 
a) numai persoana ocrotită de dispoziţia legală 
încălcată; 
b) instanţa de judecată din oficiu; 
c) creditorii chirografari ai persoanei ocrotite. 
79. Acceptarea voluntară expresă  rezultă din: 
a) numai dintr-un înscris autentic 
b) din orice fel de înscris 
c) din orice act de dispoziţie asupra bunurilor din 
masa succesorală 
80. În procesul penal, învinuitul sau inculpatul : 
a) nu este obligat să probeze nevinovăţia sa ; 
b) este obligat să probeze nevinovăţia sa ; 
c) poate, doar în condiţiile obţinerii unei 
autorizări din partea organelor judiciare, să-şi 
probeze nevinovăţia 
81. Hotărârea care constată perimarea unei cereri 
de chemare în judecată în procesul civil: 
a) este supusă recursului în termen de 5 zile de la 
comunicare; 
b) este supusă recursului în termen de 15 zile de 
la comunicare; 
c) este supusă recursului în termen de 5 zile de la 
pronunţare. 
82. Proprietatea rezolubilă: 
a) apare dacă dreptul de proprietate este 
înstrăinat printr-un act juridic pur și simplu; 
b) apare dacă dreptul de proprietate este 
înstrăinat printr-un act juridic afectat de termen 
suspensiv; 
c) apare dacă dreptul de proprietate este 
înstrăinat printr-un act juridic sub condiţie 
rezolutorie. 
83. Inculpatul comite la diferite intervale de 
timp, prin acţiuni şi rezoluţii infracţionale 
distincte 3 infracţiuni de furt. În această situaţie 
concursul de infracţiuni este: 
a) concurs ideal de infracţiuni; 
b) concurs real simplu omogen de infracţiuni; 
c) concurs real caracterizat. 
84. Dacă lucrul vândut este afectat de vicii, 
cumpărătorul: 
a) poate solicita anularea vânzării; 
b) poate introduce acţiunea redhibitorie numai 
dacă lucrul este absolut impropriu întrebuinţării 
după destinaţie; 
c) poate introduce în justiţie acţiunea estimatorie. 
85. În cazul infracţiunii continuate faptele 
comise trebuie să fie: 
a) numai intenţionate şi de acelaşi fel; 
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b) atât intenţionate cât şi din culpă, dar de acelaşi 
fel; 
c) atât intenţionate cât şi din culpă şi de natură 
diferită. 
86. Dacă rezolvarea pretenţiilor civile ar provoca 
întârzierea soluţionării acţiunii penale, instanţa: 
a) va suspenda procesul penal; 
b) nu va soluţiona acţiunea civilă, părţile putând 
introduce o acţiune civilă la instanţa civilă; 
c) poate dispune disjungerea acţiunii civile şi 
amânarea judecării acesteia într-o altă şedinţă 
87. Cel care a primit o plată nedatorată este: 
a) exonerat de restituirea plăţii, dacă a fost de 
bună – credinţă 
b) este obligat să restituie atât lucrul primit, cât 
şi fructele primite indiferent dacă este de bună 
sau de rea credinţă 
c) obligat să restituie în natură bunul imobil sau 
mobil care a constituit plata, dacă acesta există, 
chiar dacă a fost de bună – credinţă 
88. Cererea de intervenţie voluntară accesorie în 
favoarea reclamantului: 
a) se va admite, dacă se admite cererea de 
chemare în judecată; 
b) se va admite, dacă se respinge cererea de 
chemare în judecată; 
c) se va respinge, dacă se admite cererea de 
chemare în judecată. 
89. Soţul supravieţuitor în concurs cu 
descendenţii va avea o cotă de: 
a) 1/2 din moştenire 
b) 1/8 din moştenire 
c) 1/4 din moştenire 
90. Elementul intenţional al posesiei: 
a) poate fi dovedit prin orice mijloc de probă; 
b) spre deosebire de elementul material, este mai  
greu de dovedit; 
c) nu poate fi dovedit decât prin martori. 
91. Actele procesuale de dispoziţie (achiesare, 
renunţare, tranzacţie) pot fi făcute de mandatar: 
a) dacă are procură generală; 
b) dacă are procură generală, iar mandantul nu 
are domiciliul şi nici reşedinţa în ţară; 
c) numai în temeiul unei procuri speciale pentru 
exercitarea acestor drepturi. 
92. Sunt caractere juridice ale capacităţii de 
folosinţă următoarele: 
a) intangibilitatea; 
b) vremelnicia; 
c) pluralitatea. 

93. Constituie modalităţi juridice ale dreptului de 
proprietate: 
a) dreptul de servitute; 
b) proprietatea anulabilă; 
c) dreptul de uzufruct. 
94. Soluţiile ce pot fi pronunţate de către instanţa 
de judecată pentru incidenţa situaţiilor prevăzute 
în art. 10 C.pr.pen. sunt : 
a) achitarea, clasarea 
b) încetarea procesului penal, scoaterea de sub 
urmărire penală ; 
c) achitarea, încetarea procesului penal 
95. Mobilul şi scopul comiterii infracţiunii fac 
parte din: 
a) latura obiectivă a infracţiunii; 
b) sunt subelemente ale laturii subiective a 
infracţiunii; 
c) sunt subelemente ale vinovăţiei. 
96. Potrivit principiului proximităţii gradului de 
rudenie: 
a) în cadrul aceleiaşi clase de moştenitori, 
moştenitorii de grad mai apropiat cu de cujus îi 
vor înlătura de la moştenire pe cei de grad mai 
îndepărtat 
b) clasa de moştenitori mai apropiată de de cujus 
va înlătura clasele de moştenitori mai îndepărtate  
c) moştenitorii  din aceeaşi clasă şi acelaşi grad 
vor moşteni în mod egal 
97. Constituie aplicaţii ale formei cerute pentru 
opozabilitate faţă de terţi: 
a) contractul de locaţiune; 
b) publicitatea imobiliară prin cărţile funciare; 
c) donaţia. 
98. Constituie excepţii de la irevocabilitatea 
actelor juridice unilaterale: 
a) revocarea mărturisirii pentru eroare de fapt; 
b) revocarea donaţiei între soţi; 
c) revocarea contractului de mandat de către 
mandant. 
99. Vânzătorul răspunde pentru evicţiunea 
provenită de la un terţ: 
a) atât pentru o tulburare de fapt, cât şi pentru o 
tulburare de drept, anterioară vânzării şi 
necunoscută de cumpărător; 
b) numai pentru o tulburare de drept, anterioară 
sau posterioară vânzării şi necunoscută de 
cumpărător; 
c) numai pentru o tulburare de drept, cu o cauză 
anterioară vânzării şi necunoscută de 
cumpărător. 
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100. În materia răspunderii pentru ruina 
edificiului: 
a) răspunderea revine, în toate cazurile, 
persoanei care deţine paza juridică a edificiului; 
b) răspunderea revine proprietarului dacă 
dărâmarea edificiului este urmarea lipsei de 
întreţinere; 
c) cazul fortuit exonerează de răspundere. 
 


